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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

Compareixença RGE núm. 3233/20, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Popular (article 46.3), del rector de la
Universitat de les Illes Balears, Sr. Llorenç Huguet i
Rotger, per tal que informi en relació amb la tasca que
desenvolupa la Universitat, la situació i les seves necessitats
davant els nous reptes de futur, acceptada la recaptació de
la presència del compareixent a la sessió de Comissió
d’Educació, Universitat i Recerca de dia 12 de març del
2020.

Passam a l’únic punt de l’odre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença del Rector de la Universitat de les Illes Balears,
per tal que informi en relació amb la tasca que desenvolupa la
Universitat, la situació i les necessitats d’aquesta davant els
nous reptes de futur, sol·licitada per tres membres de la
Comissió d’Educació, Universitat i Recerca, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 3233/20 i
acordada per la comissió a la sessió del 12 del 3 del 20.

Assisteix el Sr. Llorenç Huguet i Rotger, rector de la
Universitat de les Illes Balears, benvingut Sr. Huguet,
acompanyat del Sr. Joan Frau Munar, vicerector de Docència;
del Sr. Antoni Aguiló Pons, vicerector de Campus, Cooperació
i Universitat Saludable; del Sr. Enrique García Riazo,
vicerector d’Investigació i Internacionalització; de la Sra. Rosa
Isabel Rodríguez Rodríguez, vicerectora d’Estudiants; de la
Sra. Maria Llompart Bibiloni, vicerectora d’Economia i
Infraestructures; de la Sra. Maria Antònia Fornés Pellicer,
vicerectora de Professorat; del Sr. Xavier Barona Gómez,
vicerector de Títols i Noves Tecnologies; de la Sra. Antònia
Paniza i Fullana, Secretària General; de la Sra. Antònia Fullana
Puigserver, Gerent; de la Sra. Yolanda Serrano Moreno, Servei
de Comunicació; i, en darrer lloc, del Sr. Antoni Perelló Vic,
Gabinet de Protocol. Siguin tots benvinguts.

Té la paraula el Sr. Huguet i Rotger per tal de fer
l’exposició oral, per un temps màxim de trenta minuts.
Endavant.

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

Hble. Presidenta, senyores i senyors diputats. Com a rector
de la Universitat, vull agrair aquesta sol·licitud de
compareixença aquí en el Parlament perquè pensam que és una
bona oportunitat per a nosaltres poder explicar què és el que
fem, amb els recursos que tenim i els que demanam i, per altra
sentit, rebre també informacions, demandes, opinions, visions,
que puguin tenir els membres d’aquesta comissió i que pens
que per a nosaltres és molt important dur a la pràctica.

El meu parlament d’avui, intentaré que sigui mitja hora, ja
li he dit a la presidenta que parlar de la Universitat
m’apassiona, però de vegades no em sé controlar i passa el
temps, però volia parlar un poc de tres temes, sense entrar en
molt de detall, un primer tema de donar unes dades i xifres, per
posar en context com és la Universitat de les Illes Balears en

aquest moment. Després voldria fer una repassada sobre una de
les parts importants, les missions importants de la Universitat,
com és tot el tema de la recerca i que cada vegada volem més
que sigui una recerca orientada a la societat, per tant, no només
parlar de recerca aplicada, sinó també de recerca bàsica, que
finalment acaba essent sempre aplicable, però que també fa
referència a les cinc branques de coneixement que es conreen
a la mateixa Universitat. I després, atès el moment que ens
trobem, m’agradaria també parlar una miqueta de què ha fet la
Universitat en aquest període tan extraordinari i especial, com
ha estat la pandèmia i aquest confinament, que això ha afectat
tota la comunitat universitària, per un cantó, els estudiants que
han hagut de rebre una formació que estaven acostumats que
fos presencial, per rebre-la de manera no presencial, i també els
treballadors de la Universitat, tant els que són a l’administració
i als serveis, com els mateixos professors, que també han hagut
de canviar els seus hàbits i han hagut de fer feina amb
teletreball. I he de dir que la meva satisfacció és total, perquè
hem tingut una resposta jo diria que molt important en la
majoria de casos, tant del personal d’administració, com del
professorat, i també dels estudiants, que donaré unes quantes
dades respecte de com ha anat bàsicament aquest segon
semestre.

Els estudiants de la nostra Universitat, parlaré del curs
actual, del curs 19-20, són 14.211 estudiants pel que fa a grau,
màster i doctorat, però també tenim 1.178 estudiants que
segueixen cursos propis, que el que fan és intentar donar
resposta a necessitats socials i que de vegades són a demanda
de grups de la mateixa ciutadania, com de vegades són
propostes que fan els professors de la Universitat i que jo crec
que és molt important una universitat aquest tipus títols propis
perquè poden arribar de manera ràpida a satisfer aquests tipus
de necessitats.

Les proves d’accés, em sembla que també és molt actual,
que acabes aquest trànsit del món secundari a la Universitat,
enguany he de dir que les podem declarar d’èxit, cadascú tindrà
un poc la seva visió després i podem particularitzar, però
enguany hem tingut 5.249 estudiants, això ha significat un 27%
més d’estudiants que s’han examinat de selectivitat en aquestes
proves d’accés que no l’any passat. El tema del confinament ha
dut a haver d’expandir els centres on es realitzaven les proves,
per això primer va estranyar que poguéssim utilitzar la terminal
antiga de l’aeroport, el Palau de Congressos i el mateix
velòdrom, però sí que han estat molt importants per intentar
descongestionar i jo crec que també això a la llarga ha donat
tranquil·litat a les mateixes famílies.

Això ha implicat 278 professors, tant per vigilar els
exàmens, com també per corregir. Estem molt contents perquè
per primera vegada 20 estudiants han col·laborat a intentar que
els estudiants que arribaven a un lloc que no coneixien,
tinguessin el màxim de facilitats possibles. També personal
d’administració, en particular també els bidells que s’han hagut
d’encarregar molt perquè la logística de distribució d’exàmens
fos correcta i que fos sempre en el seu temps. I com deia abans,
s’han realitzat 13 punts d’exàmens fora de la Universitat i 8 a
la Universitat. Tots els edificis de la Universitats han hagut de
ser utilitzats per poder fer aquestes proves i garantir totes les
necessitats i requeriments de la Conselleria de Salut. 
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Perquè se’n facin una idea, els exàmens fets, per tant,
exàmens corregits que a dia d’avui ja estan corregits perquè les
notes ja han sortit, aquí posen 36.653, tot això sempre és
matisable perquè després, quan ho recomptes, alguns exàmens
no s’han acabat de fer, però són més de 30.000 exàmens que
s’han hagut de corregir i s’han hagut de fer, i he de dir, també,
com deia abans, que això s’ha pogut fer sense incidències.

Aquí he d’agrair que en tot aquest temps hi ha hagut una
forta coordinació amb la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca, han estat moltes reunions que hem fet telemàticament,
però, per particularitzar un poc els agraïments, seria la Direcció
General de Planificació, Ordenació i Centres; la Conselleria de
Salut, que també ens ha ajudat en tot el tema de fer el protocol
de salut, que crec que ens ha funcionat prou bé. I els punts
d’exàmens els tenen vostès aquí, he d’agrair el comportament
del Consell d’Eivissa, dels ajuntaments els quals han brindat ja
no només el seu lloc, sinó també la seva policia local per
intentar trobar el màxim de coordinació entre els pares que
duen els seus fills, els fills per entrar a les aules i els professors
perquè estiguessin coordinats i internament dintre de la
Universitat el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, que és la
que ha dut el pes important de l’organització. Però també en
aquest cas el servei de prevenció, tot fent els protocols, crec
que també mereix un poc el nostre agraïment aquí a la sala,
com el servei de patrimoni, el personal d’admissió i congressos
i també el personal de seguretat i neteja que s’ha vist forçat
aquesta vegada, cada vegada que hi havia un canvi d’exàmens,
a fer net tot a la vegada.

He parlat un poc dels estudiants, he parlat de la transició
dels no-universitaris a universitaris amb aquestes proves
d’accés, però també volíem deixar patent aquí una feina que
cada vegada és més important i que es fa des de la Universitat
a tots els centres de les illes, tant de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, són activitats que vol apropar la Universitat als
diferents centres, vol ajudar a la presa de decisions a l’hora
d’escollir quina carrera volen fer i, per tant, és una manera
d’intentar ajudar en el trànsit del món no-universitari al món
universitari. 

I una dada que m’agradaria exposar aquí és aquesta de la
inserció laboral; és a dir, la nostra Universitat és una universitat
que podríem catalogar de mitjana, petita, però que els estudis
que fem doncs són un reflex tal vegada de les necessitats que
tenim a l’hora de poder donar ocupació als nostres estudiants.
Els estudis que han sortit darrers, que no són nostres, són
precisament del mateix ministeri, situa la nostra universitat com
la tercera universitat pública de l’Estat espanyol en inserció
laboral dels graduats. Després podríem particularitzar si
realment, i això ho tenim també calculat, si realment es
col·loquen per a (...), però com a mínim el que sí és cert és que
això dóna una miqueta força a aquesta idea que sempre volem
predicar, que estudiar és una bona inversió a nivell individual
com a persona, però també acaba essent una bona inversió
social, com també diré més endavant.

Fixau-vos que d’alguna forma el fet de tenir aquesta bona
situació quant a inserció laboral, al final també té repercussions
sobre la mateixa afiliació a la Seguretat Social. Per tant, també
és un fet que acaba beneficiant el conjunt de la societat perquè
la gent més qualificada també té més aportació.

Dintre d’aquesta transició entre la Universitat i la no-
Universitat o la Universitat i la no-Universitat té una feina
també important al nostre Departament d’Orientació i Inserció
Professional, que en aquest moment està molt lligat amb el
SOIB i que té cura especial de les necessitats de formació i
d’ocupació dels nostres estudiants. Perquè se’n facin una idea,
el curs passat varen ser més de..., quasi 700 pràctiques que
varen gestionar tant empreses amb entitats, varen ser 1.233
ofertes de treball gestionades, quasi el 60% de les persones que
varen fer pràctiques curriculars varen quedar contractades per
l’empresa on hi havia anat i finalment, juntament amb el SOIB,
també tenim o estam fent un servei d’orientació professional,
fins i tot ajudar a les persones com han de fer el currículum,
com presentar el currículum, per tant, facilitar el seu pas al món
laboral.

Tenim una residència, jo crec que aquí és la primera
demanda que com que també permetin que digui necessitats de
futures, de necessitat futura urgent és aquesta residència que
necessitava el campus. Hem viscut una transició també
important abans, estic parlant de fa quatre, cinc anys, era molt
difícil omplir la residència perquè hi havia facilitats per trobar
i compartir habitacles o habitatges aquí a Palma o a prop del
campus, però en els darrers anys tenim una llista d’espera de
quasi 200 estudiants que no poden entrar a la residència perquè
tenen preferència aquells estudiants que ja hi són. Això és una
cosa més o manco habitual. 

Enguany es produeix una  paradoxa important, enguany
d’aquestes 97 habitacions que hem posat una miqueta a l’abast
només queden 9 places per poder donar als nous titulars que
vulguin venir, tant de Menorca, Eivissa i Formentera, com
també de la part forana, que són els usuaris de la nostra
residència. Per tant, això demostra que és una necessitat
imperiosa, jo diria que és una necessitat social, donar la
possibilitat que els estudiants de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera tenguin possibilitat d’un habitatge més que digne
per poder fer els seus estudis.

Vull dir-los que la Universitat, i també d’acord amb el
Govern, el que hem fet és des del mes d’abril vàrem exonerar
del pagament de la quota mensual els estudiants que estaven a
la residència, no l’ocupaven. Moltes residències privades
finalment han continuat cobrant si no tota la part, la
proporcional. Per tant, la nostra residència no ho ha cobrat.
Segurament això fa que la gent vulgui continuar estant a la
residència.

Els estudis que ofereix la nostra universitat són en aquest
moment 35 graus, 33 màsters, 24 doctorats i d’alguna manera
també els títols propis que els deia abans, que no són
pròpiament estudis reglats, però que jo crec que són estudis que
realment compleixen també una funció social de formació i de
quasi formació permanent de les persones que ocupen un lloc
de feina i que volen tenir la seva actualització.

Una de les nostres demandes és poder oferir noves
titulacions, sé que en aquests moments fer demandes és
complicat i veurem com va el tema del pressupost de cara al
2021, però sí que des de la Universitat per anar completant el
que és la seva panòplia d’oferta d’estudis sí que seria
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interessant poder ampliar almanco el nombre de graus i això
consegüentment el tema de màsters.

I un podria dir, i aquesta petició és una petició perquè el
rector, l’equip de direcció, vol tenir més màsters, vol tenir més
graus? Bé, és una forma d’intentar tenir una universitat que
pugui donar el màxim servei públic de formació superior als
ciutadans de les nostres illes i també per poder-nos equiparar
un poc a l’estructura, al perfil de la Universitat espanyola. 

Si ho veuen vostès aquí nosaltres tenim unes ràtios que
estan per sota d’aquesta xarxa d’universitats que nosaltres diem
el G9, que són aquelles universitats públiques, úniques en el
seu territori, per tant, fins i tot estam per sota d’aquesta mitjana
d’aquest grup G9, però si també miram ja de tot Espanya estam
prou més per sota. Per tant, crec que seria molt interessant
poder fer una anàlisi i un estudi d’oportunitat i finalment
després, evidentment, acompanyat amb el cost corresponent
d’intentar ampliar l’oferta de titulacions de la nostra universitat.

El personal que dóna servei a la Universitat, aquí aquests
dies han sortit algunes dades que no ens deixaven massa bé,
intentaré explicar, intentar coordinar,... vull dir, intentaré
ordenar les idees, en aquest moment tenim 749 professors a
temps complet, es podria dir persones que es dediquen
exclusivament a la Universitat, i 714 professors associats, per
tant, persones associades. El que passa és que el nombre de 714
s’ha de normalitzar, i això també ho fa el ministeri, que
significaria si fossin equivalents a temps complet, si fossin
aquelles persones que fan vuit hores de docència a la setmana
a la Universitat, serien 274. Per tant, la proporció ja és prou
més lògica. I si miren el percentatge de les hores lectives que
dóna un col·lectiu i un altre, doncs, és un col·lectiu molt
equilibrat, 71% d’hores les fa el personal permanent, el 28 o el
29% aquestes persones associades. 

La figura del professor associat és una figura important per
a la Universitat, són persones que en la seva estructura, en la
seva definició, són professionals de reconeguda qualificació, de
reconegut prestigi que finalment col·laboren amb la Universitat
en la seva tasca de formació. I no ho fan des del punt de vista
d’economia, perquè és molt poc el que se’ls pugui pagar de les
hores que fan, sinó des del punt de vista de poder contribuir a
la formació dels nostres estudiants. Crec que això també
enriqueix molt la part dels estudiants perquè són persones que
poden dur a la pràctica real de cada una de les seves
professions al món educatiu de les persones que estan aprenent.

Per dir i per matisar un poc el que ha sortit aquests dies, la
Llei Orgànica d’Universitats el que demana és que el personal
docent investigador amb contracte laboral, computant amb
equivalència de temps complet, no superi el 49%, en el nostre
cas és un 55%, per tant, diríem, estam una miqueta fora de la
llei. I amb el personal investigador amb contracte laboral
temporal hauria de ser un 40% i nosaltres aquí també tenim un
45%.

Com puc justificar aquest desfasament? Bàsicament en dues
línies, després de la crisi de 2008 fins a 2010, doncs, no s’han
permès noves contractacions, hi ha hagut la famosa taxa de
reposició que no permetia poder fer contractacions. Per tant,
l’única figura o les úniques dues figures que teníem per poder

contractar era o bé figures de la Universitat de manera interina
o bé també aprofitant aquests professors associats. 

El que també voldria dir és que la nostra universitat no té el
que en diuen “fals associat”, aquelles persones que moltes
universitats s’han vist obligades, precisament per aquesta
mancança de contractació, per culpa d’aquestes taxes de
reposició, s’han vist obligats a fer figures quasi permanents en
forma d’associat. Això és el que diu el ministre que vol
eradicar. En el nostre cas podem dir que els nostres associats
corresponen a la seva definició talment.

I també ha influït el fet que la nostra Facultat de Medicina,
de la qual estam molt contents d’haver-la poguda inaugurar i
avui ja planificàvem el cinquè curs, passa molt ràpid el temps,
doncs, els professionals del sistema sanitari s’impliquen molt
en la seva formació, però finalment, com que encara no està
regulada la possibilitat de tenir la comptabilitat total, doncs,
són professionals que finalment el que demanen és només
contractes d’una hora, això vol dir contractes de 30 hores que
puguin fer al seu còmput global. Pensin que això és bo per als
estudiants, sempre em manifesten que tenir especialistes a les
aules és molt important, tenen molta gent, a les estadístiques
queden molt bé, però també això fa la complicitat d’organitzar
aquest tipus de docència i també això ens fa incrementar el
nombre d’associats.

Per exemple, amb els cinc cursos de Medicina en aquest
moment tindrem 120 associats d’una hora, això és molt poc,
això és quasi quasi molt estret en els ensenyaments en ciències
de la salut i també uns 79, 80 entre Infermeria i Fisioteràpia.
Per tant, d’aquells 700 que els deia, 200, només 200 són
associats dintre de l’àmbit de Ciències de la Salut.

No vull parlar molt de pressupost perquè és impossible que
parli el rector i no parli de pressupost, només dues
transparències, la tercera la saltaré. És un poc donar una idea de
com es confegeix el pressupost de la Universitat, bàsicament té
tres partides importants: una que és la nominativa, que és la que
el Govern a través del Parlament doncs consigna com a dotació
a la Universitat, aquesta és nominativa, això representa més o
manco un 68% del pressupost de la Universitat. Un 12% ho
representen les matrícules, vull recordar aquí que la nostra
universitat ja serà el sisè any consecutiu que té congelades les
matrícules, fins i tot l’any passat, el curs passat, hi va haver una
reducció del 10% de grau i d’un 15% en els màsters no
professionalitzants. I la resta, el 20%, jo aquí ho emfatitz, ve
d’alguna forma de recerca i alguns serveis. El fet que la nostra
comunitat, la nostra universitat sigui capaç d’acudir a fons de
finançament de recerca més enllà dels programes que pugui fer
la nostra comunitat fa que vénen amb una partida que nosaltres
en diguem els overgets, que gestiona el vicerector de Recerca,
i aquest 20% d’overgets ens ajuden a poder finançar part de la
Universitat que no podríem finançar només amb aquesta partida
que vengués del Govern i de les mateixes matrícules.

Quina és la nostra reivindicació? La nostra reivindicació és
que -i crec que és important dir-ho aquí, en el Parlament- és
que aquesta partida nominativa que ens assigna el Govern cada
any almanco pogués cobrir el capítol 1 de la nostra universitat,
és a dir, que el pagament de nòmines ens vingués garantit pel
que ens passa el Govern a la nostra universitat. Si veuen la crisi
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del 2011, va dur un canvi de tendència terrible, és a dir, vam
passar d’una despesa de capítol 1, per davall de la nominativa,
per tant, podíem fer prou més coses; després va venir la crisi i,
poc a poc, hem anat pujant i ho he d’agrair perquè realment des
del 2013, que vam assumir aquest rectorat, sempre hem tingut,
de vegades amb més intensitat, de vegades amb manco, hem
tingut un increment d’aquesta nominativa però encara estem
una miqueta allunyats, més d’1 milió i escaig, del que seria
poder cobrir el capítol 1, que vostès saben que a l’administració
pública si no pots cobrir el capítol 1 hi ha, una miqueta, una
desfeta de tipus social. 

Estem en la línia, estem pensant que això pot anar bé,
havíem previst poder fer un contracte-programa amb el Govern,
a final de la legislatura passada no es va poder aconseguir, amb
aquesta legislatura el que havíem de començar..., va venir la
pandèmia i tot això va quedar aturat. Però jo el que sí diria és,
tot i que serà, segurament, un altre equip de govern de la
universitat el que haurà d’afrontar-ho, que és molt important
tenir un contracte-programa entre Govern i Universitat, amb els
criteris que es considerin oportuns, amb aquells paràmetres que
siguin sempre avaluables per intentar poder oferir el rendiment.

La màxima que tenim és que en educació no hi ha despesa,
hi ha inversió, i el que voldria quedar aquí molt clar és que tot
el que s’inverteix en educació superior, després es retorna amb
escreix a nivell de societat; el darrer estudi que es va fer el
desembre del 2019 deia que, per cada euro que s’invertia en
ensenyament superior -això vol dir, en formació, en recerca i en
altres activitats- aquesta mateixa població que ha rebut aquesta
educació retorna 4,3 euros.

Volia parlar un poc més d’investigació compromesa
socialment amb la innovació, però ja veig que he tardat vint
minuts per fer la primera part, per tant, intentaré anar més de
pressa, dir-los que el que tenim com a organització d’aquesta
investigació són 19 departaments, 7 instituts d’investigació, i
que en total disposam de 153 grups de recerca que abasten les
cinc branques de coneixement que es conreen a la universitat. 

Vostès saben, també, que la despesa “recerca” a la nostra
comunitat és la més baixa de l’Estat, això ja és un tema
anacrònic, que és cert que percentualment els darrers anys s’ha
intentat incrementar, però encara quedam molt lluny d‘una xifra
desitjable per poder mantenir una activitat important de
recerca, fruit de projectes que emanin de la nostra comunitat.
És cert que aquí, el gran gruix d’inversió el fa l’administració
pública, només el 20% ve del sector privat i, si ens comparam
amb el nostre exemple, no a seguir, però almanco a mirar, que
seria el País Basc, que és un 75%, per tant, també la indústria
també s’implica molt en el tema de recerca. 

I també, a forma de petició, i aquí sí que m’agradaria que es
digui un poc més a poc a poc, perquè en prenguin consciència,
és aquesta necessitat que tenim, ja no només com una
universitat, com a societat, per tant, com a agent de recerca
d’aquesta comunitat, tenim una necessitat imperiosa que aprovi,
aquest Parlament, la llei de la ciència, amb aquest marc jurídic
que donarà contingut, a part després de la part econòmica que
sigui conseqüent, doni contingut a aquest vessant de recerca i
també de creació de talent. Dins d’aquesta llei de la ciència, hi
va un institut de recerca de les Illes Balears, això és fora de la

Universitat, però que pot ser molt important pel tema de la
creació i captació de talent i manteniment del talent d’aquestes
Illes. Per tant, aquest institut de recerca, una miqueta en la idea
del que té Catalunya, té el País Basc i té també el País
Valencià, doncs seria un element important per reforçar tot el
tema de recerca. 

Les accions dels projectes de la nostra comunitat, com deia
es van incrementant gradualment, enguany podríem tenir que
dèiem en aquest moment uns 2 milions globalment, amb 2
milions de projectes i, també he volgut destacar alguns
projectes, tot i que són petits, que ens venen des del Consell de
Menorca, i jo crec que el tema de recerca és important ja no
només que pensem en la Direcció General de Política
Científica, sinó que pensem en tota l’administració que
realment pugui confiar en la Universitat per poder dur endavant
temes de recerca i d’innovació.

Els ajuts de personal, que és molt important, del Govern de
les Illes Balears, amb les seves convocatòries ens ajuda a tenir
personal en formació per investigació, tenir personal tècnic que
també dona suport, incorporar personal investigador a diferents
instituts de les Illes Balears, per tant, en total, en aquest
moment, tenim uns 50 contractes que estan fent feina gràcies a
aquests ajuts que tenim des del Govern. 

Que necessitam de manera imperiosa -i el Govern ho sap-
primer, que aquesta dotació de despeses, de dotació de
contractes, de personal investigador, cobreixi les seves
necessitats; que es puguin flexibilitzar les condicions
d’actuacions de recerca per equiparar l’actuació a nivell d’Illes
Balears amb el nivell de l’Estat, aquí tenim un tema una
miqueta pervers que és que el Govern, doncs, fa una
convocatòria de projectes però fins a l’exercici següent no fa
l’ingrés de la partida pressupostària de la Universitat. La
Universitat ha de fer, gràcies a aquests overgets, dotar una
miqueta les necessitats però que els projectes puguin començar,
per tant, el que voldríem és, igual que fa l’Estat quan dona un
projecte, ja dona unes quantitats per començar, que a més és
pogués fer aquí a nivell d’Illes Balears i, sobretot, també donar
suport a la contractació d’investigadors “Ramón y Cajal”, que
són investigadors de reconegut prestigi a nivell general i que
són persones que realment ja venen moltes vegades també amb
projectes davall el braç.

Tot i així, que som una universitat que té aquesta escassa o
té escàs suport de recerca a nivell de comunitat autònoma, sí
que l’any 2019 -esperam que al 2020 a veure què passarà- però
a l’any 2019 vam entrar dintre d’aquesta classificació del Top
500, d’aquest rànquing de Xangai, que el que fa és classificar
de totes les universitats del món aquelles que tenen millors
paràmetres, doncs, si veuen aquesta evolució, el 2014 estàvem
entre la posició 801-850, el 2019 hem estat a la posició 486 i
el mateix rànquing de Xangai fa aquests dos..., fa el Top 500 i
el Top 1000, abans estàvem contents perquè estàvem en el Top
1000, ara encara estam més contents de poder estar en el Top
500 que, dificultats tindrem per a poder-lo mantenir.

Passaré ràpidament a aquests compromisos socials de la
investigació perquè el que volem fer és donar servei a la nostra
comunitat en aquells aspectes que també requereixen que la
ciència tengui una presència important en temes de salut, en
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recursos energètics, en aigua, en sostenibilitat, tema del medi
ambient, el tema del canvi climàtic o l’emergència climàtica, i
el tema de la transformació digital, que ja a la presidenta a
l’inici de curs li vaig fer l’oferiment que des de la Universitat
volíem col·laborar amb aquest nou vessant d’aquesta nova
societat que..., la digitalització semblava, fa uns mesos, que
havia de venir i amb la pandèmia el se’n va dur, estem amb
aquesta digitalització de transformació digital, s’està posant
com la manera d’intentar afrontar el futur. 

Tenim unes col·laboracions amb institucions, empreses, per
crear càtedres de recerca o càtedres de formació, en aquests
moments són aquestes 9 càtedres, més aquelles institucionals
que tenim que estan funcionant i que tenen una interrelació
d’un propòsit especial, entre el que desitja l’empresa o la
institució que finança aquestes càtedres, i els investigadors que
s’hi estan implicant.

Dir que, per contractes d’innovació i de patents, cada
vegada anem també guanyant posicions, tenim en aquest
moment, unes 70 patents, algunes que ja donen beneficis a la
Universitat i, en particular, amb aquests contractes d’innovació
i de patents l’any passat ja vam poder ingressar 1,7 milions
d’euros, que forma part d’aquest 20% també de finançament de
la nostra Universitat.

Pens aquí, amb exemples d’emprenedoria, el que nosaltres
diem és que podríem ser, com a universitat, el departament
d’I+D+I de les PIME, això estem en contacte amb elles perquè
si ens passen problemes que volen resoldre, segurament, que
tenim un teixit de persones amb capacitats i coneixements
suficients com per poder donar resposta. 

Passaré de la societat digital -em sap greu, Xavi- però, crec
que tothom està convinçut que la societat digital serà la que
emprendrà el futur i també volia parlar un poc de la projecció
cultural que també és una forma de fer recerca, de fer innovació
en aspectes que no són, realment, d’interès econòmic però sí
que són d’interès cultural i que d’alguna forma aquí, el Servei
d’activitats culturals -si ho veuen aquí- va donar servei a 8.600
persones durant el curs passat, per tant, molta gent gaudeix de
coses que estan fent des del punt de vista cultural, on la nostra
Coral acaba sent un dels elements paradigmàtics de la feina que
s’està fent a nivell social.

Deixin que parli, bé, aquesta sí, aquest portal de
transparència sí que m’hi voldria detenir un momentet. Cada
dia ens fan rànquings diferents, amb el rànquing de
transparència, que és un dels temes que també en aquest
moment té molta importància a nivell d’universitat, el 2018
estàvem en la posició 32, des del Secretari general,
encaparrotat que havíem de pujar posicions, l’any passat ja vam
preveure que potser per l’agost posar dintre del Top 10 i, la
darrera notificació que tenim, és que estam ja en novena
posició quant a transparència de totes les universitats públiques
espanyoles.

Amb la COVID-19. Amb la COVID-19, com deia abans
que va passar amb l' EBAU, hem d’agrair aquesta coordinació
que hi ha hagut amb el Govern, amb el Govern hem estat en
contacte cada vegada que des del Rectorat fèiem algun
comunicat, algun protocol, o alguna resolució, ho fèiem en

coordinació amb la conselleria, quan vam decidir que s’havia
de tancar la Universitat, que la docència havia de passar de
presencial a no presencial, ho fèiem també, sinó el vist i plau,
almanco amb el coneixement de la mateixa conselleria.

Durant el confinament el resultat ha estat que la dedicació
del professorat cada dia es connectaven el 80% i el 70%
d’estudiants també seguien les classes. Això són dades que
estan per sobre -em fa un regal d’un parell de minuts- fins i tot
de l’assistència en temps presencial i els professors s’han
connectat al manco 5 dies lectius i, a més a més, també ho feien
durant el cap de setmana. Per tant, el pas de la presencialitat a
la no-presencialitat doncs el que ha tingut és aquesta implicació
de tot el col·lectiu d’estudiants, de personal de serveis i també
del professorat.

El Vicerectorat de Docència el 21 d’abril va fer ja també
una resolució on hi ha adaptada la normativa acadèmica resultat
de la pandèmia, que afectava bàsicament el tema d’estudiants
perquè la pandèmia no perjudicàs en segones matrícules, no
perjudicàs també amb el tema dels requisits de la selecció
d’assignatures de l’any vinent, per tant, per intentar que també
l’estudiant fos el mínim perjudicat possible amb el tema de la
no-presencialitat.

Dir-los que amb els exàmens, que també hi ha hagut una
mica de controvèrsia sobre el tema de la videovigilància o no,
el 94% dels exàmens han estat no-presencials, per tant, s’han
fet 1.142 exàmens en 23 dies i només amb aquests 1.142
exàmens només hi ha hagut una incidència remarcable. I a
partir del 22 de juny, que ja teníem possibilitat que hi hagués
presencialitat en el campus, s’han fet el 6% d’exàmens
presencials i ja es va fer a partir del 9 de juny l’obertura del
campus.

L’impacte econòmic de la pandèmia també ha estat
important, han estat 821.530 euros, això a petició de la
conselleria, ja ho hem fet arribar a la conselleria perquè ho
pogués fer arribar també a la Conselleria d’Hisenda i d’aquests
diners que puguin venir d’aquesta partida especial dedicada a
educació superior que vengui de Madrid, segurament es podrà
fer front a aquestes despeses extraordinàries que hem hagut de
tenir. Evidentment aquí hi ha hagut estalvis, com l’estalvi
energètic i estalvi en viatges si són de Menorca i Eivissa, però
són estalvis molt minsos si ho comparam una miqueta amb
l’increment de cost que hem tingut.

La Universitat de les Illes Balears vol continuar sent una
universitat presencial, però finalment ja convençuda que serà
una presencialitat també amb ús cada vegada més important de
tots aquests mitjans transmèdia, que fan que la no presencialitat
sigui possible. Les guies docents de l’any que ve ja preveuen
aquesta possibilitat que a qualque moment determinat s’hagi de
tornar passar a la part no-presencial, per tant, el que tenim és ja
preparat pràcticament el curs que ve amb una presencialitat,
com dèiem aquí, adaptada perquè els grups petits i mitjans
puguin cabre amb les mesures sanitàries a les aules i els grups
grans s’hauria de fer combinant presencialitat i també elements
transmèdia com la videoconferència o també l’streaming. I el
que voldríem és que els cursos inferiors, que són aquells que
necessiten més estar pel campus, també tinguessin més
incidència en el campus.
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Dir que el que fem en aquests moments són accions
especials d’adequació de les aules, veure realment quina serà
la cabuda de cada àrea. Fer molt èmfasi en el protocol sanitari,
que nosaltres serem escrupolosos respecte de les directrius de
la Conselleria de Salut i el que voldríem és tenir, o tindrem, un
pla de contingència que també s’elabora conjuntament amb el
servei de prevenció, perquè si tornés venir un altre
confinament, ja no fos de manera improvisada com va haver de
ser el mes de març de 2020, sinó que ja fos una miqueta una
cosa més ordenada.

I amb el permís de la presidència, m’agradaria fer una
petició a aquesta sala i és que vaig fer una carta al president del
Parlament, dient que ens semblaria molt interessant i oportú
que el Parlament tingués una comissió assessora de ciència i
tecnologia. Jo crec que la pandèmia ha posat damunt la taula
que la ciència és important per afrontar el futur, ja hi ha
parlaments que tenen aquesta comissió, és una comissió no
parlamentària, però amb participació de parlamentaris, però
que també a cada moment poden tenir informació sobre
aspectes que puguin interessar que pertoquen a ciència o
tecnologia, que vulguin o no vulguin a mesura que passi el
temps, molta part legislativa que vostès tindran, tindran
interseccions en temes científics i en temes tecnològics, i crec
que és important poder tenir aquesta visió de persones que
tenen aquests coneixements.

Per tant, li vaig fer aquesta petició al president del
Parlament i ara aprofit aquesta ocasió també per fer-los la
petició a aquesta comissió. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Huguet i Rotger pot contestar globalment a totes les preguntes,
o individualment...

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

Globalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Globalment, d’acord. Hi ha qualcú que s’oposi? Tothom
d’acord. Endavant.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Riera, per un temps de deu minuts. Endavant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Presidenta, una interrupció, li deman si pot intervenir
primer la companya de Podem que té una urgència amb un vol
i jo intervendré la segona.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, moltes gràcies. Doncs té la paraula la Sra.
Santiago, endavant, per deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Riera. Bueno, quiero,
en nombre de Unidas Podemos, agradecer la comparecencia del
Dr. Llorenç Huguet, Rector de la Universidad de las Islas
Baleares y también manifestarles nuestra más sincera
admiración y agradecimiento a usted y al equipo, por la gestión
de la Universidad de estas islas en estos tiempos, seguramente
los más difíciles que le ha tocado vivir a la realidad
universitaria en la historia reciente.

Seguramente se hayan pasado momentos de absoluta
incertidumbre, desasosiego, de caos, de muchas dudas acerca
de cómo seguir proporcionando los servicios de aprendizaje y
desarrollo universitario, teniendo en frente una pandemia
mundial. A usted y también de manera especial al profesorado
universitario, en general a toda la comunidad educativa les
estaremos siempre agradecidos.

Aún hoy seguimos cumpliendo las medidas de seguridad,
que ya son parte habitual de nuestro día a día. La situación
sigue siendo muy incierta y cada decisión política e incluso
personal no está garantizada, el medio y largo plazo han
desaparecido de nuestras previsiones y todos los sectores
sociales se ven afectados por tener que trabajar en unas
condiciones que no aportan ni estabilidad ni tampoco lo harán
en un medio a largo plazo, porque el virus queramos o no,
sigue entre nosotros y entre nosotras. Como responsables
políticos, eso sí, y como socios del Govern, tenemos que hacer
posible que esa sensación se minimice en los hogares y eso sólo
será alcanzable si la gente se siente protegida en sus derechos
y garantías, y que la administración se haya mantenido fuerte
en la protección de todas las personas y de las trabajadoras y
muy especialmente las personas con menos recursos y también
defendiendo y garantizando con uñas y dientes, el derecho a la
educación y a la sanidad, ha sido posiblemente lo que ha
diferenciado esta gestión de la crisis con la anterior.

Nuestro lema de campaña era “la vida en el centro” y
concretamente en educación nuestro programa electoral lo
decía muy claro, queríamos y queremos una educación gratuita
desde los cero hasta la universidad. En los Acuerdos de Bellver
tuvimos que ajustar nuestras premisas a unos acuerdos de
gobernabilidad, mantuvimos no obstante que en la etapa
universitaria las matrículas fueran progresivamente hacía la
gratuidad. Y desde el Estado se están dando importantes
avances en este sentido, el Ministerio de Universidades
aumentó en un 22% el presupuesto de becas para grados y
máster, una inversión de 179 millones de euros y, bueno, ahora
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la novedad de que las becas van a depender de un criterio más
justo, de un criterio de renta y de necesidad económica. En
total van a verse beneficiados en el conjunto del país, 252.274
estudiantes, y este 19 de junio se aprobó una dotación de 400
millones de euros para las enseñanzas superiores que serán
repartidas a las comunidades autónomas. Esperemos y así lo
trabajaremos y lucharemos por ello, para que en esta
comunidad autónoma llegue la parte proporcional a todos los
datos y a todas las necesidades que usted ha manifestado.

También desde el Govern se aprobó una iniciativa en
comisión, que instaba a hacer ciertos ajustes que mejoraban la
posibilidad de que los alumnos y las alumnas pudieran entrar
en la universidad, rebajando o suspendiendo los incrementos de
segundas y sucesivas matrículas y demás. Esperemos y
esperamos desde el Govern que finalmente se lleve a cabo y
que los alumnos y alumnas de las Islas Baleares puedan tener
unos planteamientos más justos.

Dr. Huguet, yo estuve en la inauguración del curso
universitario 2020, le escuché decir en su discurso que hacía
falta una nueva residencia universitaria y más inversión en
investigación. Ahora, un año después, vuelvo a escucharle
solicitar lo mismo. Eso hay que hacer una cierta autocrítica
desde el Govern entendiendo que también ha habido en medio
una pandemia y que ha tenido que priorizarse en cuestiones
urgentes e imprevisibles. Pero siguen siendo 200 personas en
lista de espera para la residencia. Estoy plenamente con usted,
en todas las intervenciones que he hecho en educación, ya sea
en comisión o en pleno, ya sea ante el conseller en la
comparecencia o en reuniones que he mantenido, le he
recordado lo mismo a la conselleria, es de justicia para el
alumnado de Formentera, de Menorca y de aquí, de la part
forana de Mallorca, que tengan las mismas oportunidades de
acceso a la Universidad que quien vive en Palma.

Sabemos las ventajas de la residencia, somos conscientes
además de que los alquileres son una opción imposible y que la
situación económica de las familias va a resentirse muy
duramente en esta época de pandemia. Ahora más que nunca es
fundamental que Baleares tenga una red residencial
universitaria con precios bajos, asequibles, que acoja a quienes
estudien en las Islas sin la amenaza de esa lista de espera. 

Entendemos que la nueva residencia es una demanda de
muchísimos años de la Universidad y también es una solicitud,
como usted lo manifiesta en todas sus intervenciones, de la
propia universidad, de los estudiantes y que sabemos,
evidentemente, que es una intención del Govern ponerla en
marcha, pero si bien es cierto que está tardando demasiado.

Tenemos que conseguir que la Universidad de las Islas
Baleares tenga arraigo y prestigio entre nuestros jóvenes
porque inevitablemente eso va a repercutir muy favorablemente
no sólo en el prestigio de nuestra universidad sino también en
el futuro de la sociedad balear.

Respecto a lo que usted ha hablado sobre investigación,
estamos de acuerdo, es necesario más dinero para que Baleares
pueda ser ejemplo de otra cosa que de afluencia turística, y
ahora es un buen momento ahora que estamos comprobando la

fragilidad de esta economía sujeta al vaivén del turismo. Hay
que invertir en otros campos.

En este país no tenemos ningún Steve Jobs porque la
inversión en I+D+I está por debajo de la media europea. La
ausencia de Estado en este campos trae inevitablemente
mediocridad. No ha habido en este país un especial buen trato
a los campos de I+D+I, en esto estoy de acuerdo, especialmente
durante los recortes de la crisis del 2011..., del 2008, que se
mostró un especial desprecio, un desprecio abrumador por la
innovación, lo que nos ha otorgado la medalla de excelencia en
servir tapas, cañas y hacer camas.

A pesar de que tenemos algunos de los mejores
investigadores en medicina, bioquímica, genética, oncología y
farmacia, se suceden ya nueve años de recortes en investigación
y desarrollo, y eso ha mermado la posibilidad de que este país,
por ejemplo, pueda competir en encontrar una cura para la
COVID-19 y aportar un beneficio histórico a la Universidad...,
a la humanidad y porque no, obtener un premio Nobel. Esto lo
hemos descartado porque la investigación, la inversión en este
país nunca ha tenido mucho sentido.

Doctor Huguet, personalmente me he reunido durante la
pandemia con el Consejo de Estudiantes de la UIB y me han
transmitido varias cuestiones, que las dejo aquí a modo de
valoración y de reflexión. Se sienten, y le tengo que comentar,
en general, muy agradecidos y valoran positivamente el
esfuerzo que tanto la Universidad como también el Govern y la
conselleria ha puesto en estos tiempos. Comentaron que para
algunas personas ha sido más difícil seguir las clases on line
bien por la falta de costumbre y formación, bien porque en
estos ámbitos, bueno, pues no se cuenta todavía con los
dispositivos adecuados en todas las casas y en todas las
familias.

Hablamos de la brecha digital que aunque sabemos, y
estamos muy agradecidos, que la Universidad ha cedido
mòdems, ordenadores, que se han encontrado soluciones y
también por la parte de la conselleria en mejorar la cobertura
wifi y otras soluciones, lo llevamos repitiendo en todas las
comparecencias, esta pandemia ha traído una nueva brecha y es
la brecha digital. 

Además es importante, creemos, aumentar y fortalecer la
capacidad de decisión del comité de estudiantes. Esto lo
comentaron. Me siento en la responsabilidad de secundar su
petición porque al fin y al cabo las medidas que se han
adoptado durante la pandemia o las que podrán tomarse en caso
de rebrote o simplemente cualquier medida que se tome en la
Universidad va a afectar directamente e inmediatamente a los
estudiantes, y es imprescindible que sus decisiones no sólo sean
escuchadas sino que supongan un cierto contrapeso, un valor de
más importancia a la hora de tomar la decisión final.

También he mantenido una reunión con el equipo del
ministro de Universidades, el Sr. Manuel Castells, y aunque
estaban al tanto no quise pasar esa reunión sin ponerles al
corriente de la desastrosa situación económica que en esta
pandemia va a dejar a Baleares, una tierra con un 40% de
producto interior bruto apoyado en el turismo. 
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Cuando decía que la administración ha de mantenerse
impertérrita y fuerte y protectora significa que los estragos
económicos por los que pase la economía balear no deberían
suponer recortes en servicios esenciales, como en educación, en
sanidad, y que nadie tenga que elegir entre comprar comida o
comprar libros, para poner un ejemplo claro y sencillo, que
nadie tenga que elegir entre estudiar o trabajar para ayudar o
sacar adelante a su familia o a su vida.

Comienza un nuevo curso parlamentario, se adelanta
complicado un nuevo curso universitario que va a ser difícil,
duro para el alumnado y para la comunidad educativa. Estoy de
acuerdo en lo que usted ha comentado, y me quedo con la frase,
en educación no hay gasto, hay inversión. Nosotros siempre le
hemos trasladado al conseller, y me consta que así lo tiene
presente, para educación siempre tiene que haber dinero porque
al final los sectores que se priorizan siempre son los mismos y
los que siempre sufren los recortes siempre son los mismos. Se
ha visto indudablemente que en esta crisis, en esta crisis social
de la pandemia, ha sido la comunidad sanitaria y la comunidad
educativa las que han mantenido en pie el funcionamiento de
este país.

Desde Unidas Podemos vamos a seguir haciendo lo que nos
han encomendado en las urnas, situar la vida y el beneficio, la
felicidad de las personas en el centro, y eso pasa por tener un
sistema público sanitario y educativo muy fuerte. 

Ha sido un honor escucharle, doctor. Seguimos trabajando
para que sus reivindicaciones, que también son las nuestras,
puedan verse cumplidas en esta legislatura porque mediante un
sistema universitario fuerte y garantista, con una fuerte
inversión en investigación y desarrollo hacia las nuevas
tecnologías, hacia los nuevos modelos de sociedad, donde la
cultura y la ciudadanía sean el centro de la vida podemos
mejorar la realidad de estas islas de manera que se beneficien
todas las personas.

No me puedo quedar a escuchar su respuesta porque tengo
que coger un vuelo a Ibiza, pero leeré con atención el cuaderno
de sesiones. Muchas gracias y hasta pronto.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’honorable..., perdó? Sí? 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

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

Sí, només un minut, no, sobretot per agrair-li la seva
intervenció. Segon, per referència al Consell d’Estudiants
sempre hem dit que per a nosaltres és molt important perquè
són els destinataris de les nostres funcions, com a equip de
govern i també com a professors. 

És cert que hem hagut d’anar molt a corre cuita per poder
fer aquestes resolucions que dèiem i tal, però sí dir-li que el

Consell d’Estudiants té representació pràcticament a tots els
òrgans de govern de la Universitat, en particular també
participen a la comissió acadèmica que es fa abans de cada
consell de govern i tenen...

El que volia dir és que el Consell d’Estudiants actual s’ho
ha agafat molt seriosament, per tant també els ho volem agrair,
però veníem d’una època, la vicerectora ho pot dir, que era
molt difícil la interlocució perquè també hi havia problemes
interns entre ells. Per tant, tenir un consell d’estudiants fort que
puguem tenir d’interlocutor a nosaltres també ens ajuda molt a
poder, com a mínim, avançar solucions. No sempre hi estam
d’acord, però com a mínim si podem intercanviar opinions,
com ha passat en alguns temes, també és interessant. 

Per tant, si els vol comunicar que aprenem que sí, que
intentarem tenir més relació amb ells i contrastar més. 

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Riera, per un temps de deu
minuts. Endavant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom, Sr. Rector i
membres del seu equip. Moltes gràcies per assistir a aquesta
comissió d’Educació. 

Aquesta compareixença es fa avui a petició del Grup
Parlamentari Popular, que avui represent, perquè volíem
conèixer de primera mà com havia estat el funcionament
d’aquest curs realment atípic, encara que a nosaltres no ens
hagi agradat a ningú que hagi estat així, a la Universitat, com
havia estat el funcionament durant el confinament i la
desescalada, sobretot perquè durant les compareixences que ha
fet en aquests mesos el Sr. Conseller la veritat és que les seves
intervencions han estat poc clares, bastant opaques, ha fet
bastants divagacions i ens ha donat molt poqueta informació
arran del funcionament de la Universitat dient que això era més
competència de vostè, com a rector, i del seu equip. Ben igual
que havia fet amb els centres educatius dient que depenien de
l’autonomia dels centres i que els directius eren els qui havien
de dictaminar. Doncs, ben igual havia fet amb la Universitat.

Nosaltres consideram que el funcionament de la Universitat
és prou important per tenir una explicació detallada, com ha fet
vostè, i encara així, doncs, tenim tota una sèrie de qüestions
que ens agradaria plantejar-li per veure si ens podria ajudar a
conèixer un poc com havia estat aquest funcionament.

Voldríem saber si durant el termini d’aquests mesos, en els
quals va fer primer unes classes presencials, després es va
acordar, a partir de 14 de març, l’estat d’alarma, i tothom va
començar a fer les classes ja no-presencials, sinó des de ca
seva, si havia fet torns amb el personal d’administració-serveis;
si havia fet feina amb recursos suficients, el professorat, des de
ca seva; si havien tengut recursos a la seva disposició; quin
tipus de serveis essencials havia mantingut la Universitat,
durant tot aquest temps; i quines col·laboracions concretes
havien rebut de la Conselleria, vostè ha dit que hi havia hagut
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una despesa envoltant els 821.000 euros?, crec recordar que ha
dit en la seva intervenció, per poder mantenir mínimament
aquella qualitat universitària que tots volem, i ens interessaria
saber si realment hi ha hagut una aportació econòmica per part
del Govern, per poder fer front de forma extraordinària, com a
una ajuda, en aquesta situació, o havien hagut de prendre
decisions i gestionar, no?, els recursos disponibles com han
pogut. 

I vull fer també un parell d’observacions, de petites queixes,
durant el confinament, que ens han arribat d’alumnes i
professorat, des d’un punt de vista crític però en positiu. Una
és que hi ha alumnes que han comentat que hi havia hagut una
mica de descoordinació en la impartició de classes i tasques
durant el temps del confinament, perquè hi havia professors que
enviaven tasques a qualsevol hora del dia, supòs que per
facilitar o potser per fer arribar més informació als propis
alumnes, però que això havia ocasionat una mica de desgast i
de tensió per part de l’alumnat. Que els exàmens havien estat
una mica encotillats en determinades àrees, perquè es feien
mitjançant videoconferència, són les càmeres en marxa dels
ordinadors i, si realment havia estat així, quina raó tenien per
haver fet els exàmens d’aquesta manera, si hi havia hagut
qualque explicació, si s’havien adoptat, doncs, per qualque raó
especial, no?

En relació amb el professorat voldríem saber si hi havia
hagut una posada a disposició del professorat de recursos
tecnològics per poder fer feina des de ca seva, o havien
funcionat com la resta de professorat d’educació obligatòria,
amb els recursos propis, vostè ha dit que havien prestat al
voltant de 50 ordinadors i 50, crec, targetes SIM. Clar, estam
parlant d’una universitat que té 14.100 alumnes, crec, amb un
increment proporcional que ha anat fent d’un parell de
centenars cada any, crec que la darrera vegada que va
comparèixer vostè l’any 2018, també a iniciativa del nostre
grup, hi havia devers 13.500 alumnes, i avui ha dit devers
14.100, no? És clar, 50 ordinadors, per 14.100 alumnes, tenint
en compte que, avui en dia, qui més qui manco, disposa
d’equips tecnològics però hi ha una part d’alumnat més
vulnerable que potser no ha pogut arribar, voldríem saber si ha
estat així, quines mancances han tengut, sobretot a l’hora de fer
propostes en positiu, no és hora de fer cap crítica perquè
segurament han fet tot el possible i més.

Ha comentat també a la seva exposició, en relació als
alumnes que han pogut seguir les classes en línia des de ca
seva, que hi havia hagut un 70%, això determina que un 30%
no ha pogut seguir aquestes classes des de ca seva, no?, si un
70% d’alumnes han seguit i un 80% de professorat, per tant, un
30% d’alumnes no han seguit i un 20% de professorat... Més
que res, saber què significava això i quina era la raó d’aquest
percentatge, de gent que no ha seguit les classes, si ha estat per
abandonament, o perquè han estudiat pel seu compte, o per la
pròpia dinàmica de les matèries, només és a efectes de tenir la
informació perquè m’ha cridat l’atenció aquest percentatge.

I després un episodi que a mi em sap molt de greu haver-li
de comentar, però és un episodi desafortunat, que és el tema de
la selectivitat. Ens sap molt de greu perquè és ver que s’havia
anunciat que hi hauria més aules per a la selectivitat, pareixia
que... Més alumnes, pareixia que tot funcionava des d’un

prisma positiu, però la realitat és que els anuncis que hem
tengut, en els mitjans de comunicació de la selectivitat, han
estat arran de l’examen de català. A nosaltres ens sap molt de
greu haver de comentar aquest tema però ens agradaria una
valoració per part seva, hi ha hagut un examen que s’ha donat
als alumnes, en relació amb un comentari de text, clarament
ideològic, sectari, els mitjans s’han fet ressò que el text,
aprofitant el tema de la llengua feia observacions inadequades
en relació a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, i atacava
les institucions de l’Estat, i nosaltres voldríem saber quina és la
seva valoració.

Sap que li hem fet una sèrie de preguntes i sol·licituds de
documentació per escrit, a la conselleria, que supòs que li
arribaran. I volem saber realment qui controla els continguts
d’aquests exàmens de selectivitat, qui és el responsable
d’aquest examen de català i d’haver triat aquest document,
aquest comentari de text en concret, quines mesures es prenen
o quines mesures s’han pres, en concret en aquest cas, i si
s’assumirà qualque responsabilitat, perquè és clar, evidentment,
selectivitat, que és una prova prou important que als alumnes
que, a més, s’estan examinant, que han de contestar a tota una
sèrie de qüestions i que se’ls presenta un text amb una marcada
ideologia sectària en contra de l’Estat, que els alumnes
segurament hauran de contestar seguint aquesta ideologia, per
por a les qualificacions que se’ls faci... Pareix que és prou
desafortunat, voldríem, almanco per part de vostè, unes
paraules si és en aquest sentit i, sinó, unes explicacions. 

Continuant ara ja de forma genèrica, deixaré les crítiques
concretes -encara que siguin positives, però crítiques, és ver-,
voldríem saber també quines ajudes espera vostè per al proper
curs, és a dir, aquest curs ha estat atípic, evidentment, el curs
que ve sembla que també ho serà, estam que no hem acabat
amb la pandèmia, vostès mateixos han tengut avui, pels mitjans
de comunicació ho hem sabut, un rebrot, en el que hi ha 13
persones en aïllament i 16 persones amb seguiment, per a la
qual cosa la universitat, igual que la resta de la societat, té
aquesta possibilitat i, de fet, té rebrots i no sabem si tendrem un
proper confinament, i voldríem saber quines ajudes li arribaran
per part de la Conselleria, per part de l’Estat s’han promès
2.000 milions d’euros a nivell nacional, per educació, hi ha
qualque part que hagi d’arribar en concret per a la Universitat
de les Illes Balears? Ha demanat vostè, o el seu equip,
quantitats concretes al conseller, o sap si el conseller -o la
secretària autonòmica que, en principi, és un càrrec que es va
crear per a coordinar-se directament amb vostès, si els han
promès qualque quantia, qualque tipus d’ajuda, qualque tipus
de millores, no?, en inversió o en el que sigui, per a aquest
proper curs?

Ens ha explicat una planificació, amb relació a aquest
proper curs, voldríem saber també si aquesta planificació està
tancada, perquè a nivell de centres educatius, en general, el
conseller maneja tres escenaris possibles, la qual cosa és
manejar-ho tot: tancament, obertura o una cosa semipresencial,
això, realment, és tot. Vostès veig que tenen la planificació un
poc més tancada, voldríem saber si ja la tenen totalment
tancada amb els professors o tenen un full de ruta previst, quan
els ho comunicaran, quan ho sabran els alumnes, o actuaran
sobre la marxa, en funció dels esdeveniments. 
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El tema de la residència universitària, a la darrera
compareixença que es va fer a l’any 2018, vostè va dir que feia
un parell d’anys només que hi havia aquesta llista d’espera a la
residència, en concret, al 2014 hi havia un 80% de l’ocupació
a la residència, per tant, és de la passada legislatura, que hi ha
llista d’espera. Li he de dir que nosaltres, des del Grup
Parlamentari Popular, hem fet iniciatives sol·licitant que es
donin solucions, vàrem fer una iniciativa demanant ajudes al
lloguer dels alumnes que s’havien quedat fora, que no va
prosperar, perquè altres grups que donen suport al Govern no
li varen donar suport, i també demanant una seu
complementària; el conseller va dir que hi feien feina però, és
clar, d’això deu fer aproximadament un any i mig o dos que ens
diu que hi fan feina, amb l’Ajuntament de Palma i amb vostès,
per tenir una solució; nosaltres reclamàvem que el proper curs
ja hi hagués una solució, i sembla que no serà així. Esperem
que puguin tornar els alumnes i que s’hagi de cercar una
solució perquè, és clar, si queden confinats a ca seva,
evidentment, es tancarà la residència, però si poden tornar,
voldríem saber quina solució hi haurà, per al proper curs, si a
la Sra. Vilaret els consellers els han ofert qualque solució
concreta o tornarem tenir gent en llista d’espera i, evidentment,
serà una causa de nou abandonament d’estudiants.

Com es troben les seus de les illes menors? Si s’han posat
a punt també per aquest proper curs, si han tengut també
inversions, volíem saber quines inversions hi ha hagut.

I altres..., com que tenc poc temps, volia fer intervencions
en relació amb les iniciatives que hem fet des del Partit
Popular, demanant ajudes per a la universitat, ajudes perquè es
rebaixin les taxes, o que hi hagi més beques, però crec que em
centraré més que vostè ens doni informació més que, traslladar-
li -que supòs que ho sap- les reclamacions que feim com a Grup
Parlamentari. Vostè ha parlat de la qualitat de l’ocupació, dels
professors que hi ha a temps complet, realment si analitzam
l’evolució no hi ha hagut molt d’increment, a pesar que han
anat incrementant els alumnes, a l’any 2018 hi havia 723
professors a temps complet, i 356 professors associats,
assimilats a les sis hores o vuit hores que diu vostè, l’increment
no és realment significatiu, voldríem saber si realment vostè
considera que hi hauria d’haver un increment major, sobretot
tenint en compte que si hi ha classes presencials, idò hauran de
guardar més distància, els alumnes, hi haurà d’haver més aules,
hi haurà d’haver més professorat, quines reclamacions ha fet a
la conselleria i quins entrebancs hi ha, perquè nosaltres potser
puguem fer iniciatives per demanar més professorat, perquè, és
clar, realment, ha incrementat fins i tot més el professorat
associat, que és aquell que més fa reivindicacions en relació
amb les seves retribucions, que el professorat a temps complet,
que és el que permet donar més estabilitat, una educació de
qualitat i estable requereix un professorat estable, amb unes
retribucions estables i pensam que és el moment, com diu
vostè, d’invertir -sí o sí-, no de gastar, sinó d’invertir en
educació i en universitat.

En el percentatge de despeses I+D som el producte interior
brut de la cua, d’aportació, som a la cua nacional, la darrera
vegada érem ja una tercera part del que inverteix Extremadura,
voldríem saber en quina situació ens trobam i per què no
s’inverteix més, quin problema hi ha? Els diferents consens
d’educació dels darrers cinc anys, els que ens han informat -els

d’educació i els d’innovació-, de la llei de la ciència, i que
millorarien la inversió..., però, continuam igual, és que tenim
una inversió per sota de l’1,2 %, que és la mitjana nacional, què
podem fer des dels grups parlamentaris per ajudar a fer que
això millori?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perdoni, Sra. Riera, vagi acabant, que s’ha acabat el temps.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Sí, faré dues qüestions en relació amb la inversió i ja
acabaré, gràcies, Sra. Presidenta. La inversió en manteniment:
vostè l’any 2018 va dir -a més, recordi que era l’octubre, que
havia passat tot allò de Sant Llorenç, que si passàs una situació
així amb la Universitat, a Son Lledó, podria quedar ofegada,
realment, la Universitat, i no s’ha fet la inversió en
manteniment, què podem fer per millorar aquesta inversió, què
podem fer per preveure..., es preveuen que es facin inversions
en infraestructures, aquest estiu, ben igual que el conseller
March anuncia per als centres educatius? O la Universitat no té
aquestes inversions per part de la conselleria, poder fer qualque
iniciativa?

I la inversió per alumne: quina és la inversió que vostè
considera necessària per alumne per poder començar amb
garanties de qualitat el proper curs? No ha donat una xifra
concreta, sé que altres vegades ens reclama inversions
concretes i com que a més hem de preparar el proper
pressupost ens agradaria que pogués venir també abans de la
preparació per si de cas, estaria bé tenir una xifra ja que vostè
té una planificació potser més concreta, idò podríem tenir una
xifra més concreta del que hem de demanar en el pressupost al
Govern de les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta, la resta de qüestions la faré en el
següent torn. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Riera. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula l’honorable diputada Sra. Guasp, per un temps de
deu minuts, endavant. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gracias, presidenta. Excelentísimo rector de la Universitat
de les Illes Balears, agradecerle en primer lugar su
comparecencia hoy en esta comisión, también a todo su equipo
que hoy le acompañe. Mire, después de la burla que ocasionó
la comparecencia del conseller Martí March, el 16 de junio, en
el pleno del Parlament, para hablarnos de la política
universitaria frente a la COVID-19, pues asistimos perplejos -
ya lo ha comentado la portavoz del Grupo Popular- en la
Comisión de Educación, asistimos perplejos a su falta de
conocimiento o de interés en contestar a nuestras preguntas,
incluso hoy usted ha reconocido que ha habido una estrecha
colaboración entre la conselleria y la universidad a la hora de
coordinar los protocolos, y nosotros le pedimos y le solicitamos
información en ese aspecto, y él siempre nos contestó que la
universidad pues tenía..., y en base al principio de autonomía
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universitaria, pues él se negó a darnos toda clase de detalles y
explicaciones que los diputados le exigimos en su
comparecencia. Además, él compareció de forma voluntaria en
el pleno, a petición suya, para explicarnos qué estaba haciendo
la conselleria en política universitaria y entonces pues nos
fuimos, todos los diputados, sin tener ninguna clase de
información, y esto era antes de la EBAU, y nos preocupaba
que los alumnos pues estuvieran viviendo esa incertidumbre
que estaban pasando esas semanas, ¿no? Quería hacer esta
aclaración, creo que era necesario poner de manifiesto que nos
sentimos engañados por el conseller de Educación en su
comparecencia en el pleno.

En Ciudadanos estamos convencidos de que la educación
constituye el pilar básico sobre el que un país construye su
presente y, sobre todo, su futuro, y el que establece los valores
cívicos que regirán la convivencia ciudadana y que permitirá o
limitará el desarrollo, tanto social como económico, de nuestro
país y de nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, la
educación superior ha sufrido un gran descrédito por la
irresponsabilidad política, las reformas han sido aplazadas
durante décadas, y se está produciendo una fuga de talento, y
hay escasas oportunidades para el desarrollo profesional,
docente e investigador. Por eso planteamos reformas para
garantizar la excelencia y la calidad docente investigadora y
garantizar también una transparencia y la rendición de cuentas
de las universidades. Queremos que el futuro de España y de
nuestra comunidad autónoma pase por nuestros jóvenes y el
desarrollo pleno de todo su talento a través de universidades de
calidad y, por eso, presentamos esa ley en el Congreso.

Proponemos: reformar la gobernanza, mejorar la eficiencia,
racionalización de los títulos, mejorar las agencias evaluadoras,
apostar por una clara internacionalización, un nuevo sistema de
contratación para la retención y atracción del talento, y una
apuesta clara por la flexibilización de los títulos, por la
universidad dual, y por el maridaje empresa-universidad.
Estamos de acuerdo en mejorar la autonomía de la universidad
y, por eso, también lo incluimos en ese proyecto de ley -
mejorar la autonomía universitaria-, pero también la rendición
de cuentas, la transparencia y la regeneración. Y expresamos la
necesidad de prestar atención a las salidas profesionales y nos
gusta el modelo dual de universidad dual del País Vasco, en
contacto con el mundo de Formación Profesional, y también le
traslado esta manifestación.

La calidad de las titulaciones habría que medirla también
por la capacidad que dieran para obtener un puesto de trabajo,
si bien nos ha explicado que somos la tercera comunidad
autónoma en este sentido, y es una buena noticia para las Islas
Baleares y para su universidad. 

Y bien, creo que todos estaremos de acuerdo con que una
de las graves consecuencias de la pandemia de la COVID-19 ha
sido su afectación al curso académico y al cambio de
metodología de nuestra universidad, de presencial a telemática,
de la noche a la mañana, sin previsión y con muchas incertezas
durante las primeras semanas.

Es cierto que la universidad tiene autonomía pero también
es cierto que tenemos un ministro en exclusiva, de
Universidades, el Sr. Castells, que ha estado desaparecido al

principio y después le hemos visto casi siempre rectificando.
Con la nueva resolución de Salud, aprobada este lunes en las
Islas Baleares, de la obligatoriedad de la mascarilla,
¿cambiarán los protocolos en los que está trabajando la UIB
para el curso 2020-2021? Es una pregunta que le hago.

Hemos sabido también hoy que una trabajadora de la UIB
ha dado positivo por COVID-19, nos gustaría saber a mi Grupo
Parlamentario ¿qué protocolos se siguen o se van a poner en
marcha?, y si hoy se ha puesto en marcha este sistema en la
universidad. Tras las presiones y las críticas de la comunidad
universitaria y de los propios rectores, el ministro tuvo que
rectificar su propio protocolo, publicado hace un mes, de vuelta
a las aulas para el próximo curso; me gustaría conocer su
valoración, si usted apuesta por no renunciar a la presencialidad
en las universidades, en especial, con los alumnos de primero
de carrera y, en definitiva, pues una vuelta a las aulas -nos ha
propuesto el ministro- que parece ser que no es la que se va a
seguir, y usted nos ha dicho, y también el 26 de junio hubo un
comunicado por parte de la UIB, que garantizaba que la
universidad estaba planteando el escenario de presencialidad y
nosotros pues también nos sumamos a esa pretensión que usted
tiene de garantizar la presencialidad ya que nos asustó un poco
el protocolo y las primeras declaraciones del ministro, dando
por supuesto que se iban a hacer turnos y, si se tuvieran que
hacer turnos rotatorios, si la universidad y la UIB está
preparada para ello o qué planificación están realizando.

También, Sr. Rector, ¿considera viable esta presencialidad
adaptada que plantea el ministro, como le pregunto?, porque a
nosotros, a mi Grupo Parlamentario, nos genera muchísimas
dudas.

También nos preocupa el tema de la financiación de la UIB,
¿va a tener la UIB financiación necesaria y suficiente para
poder hacer la inversión tecnológica que este sistema requiere?
¿Se van a garantizar portátiles para los alumnos, equipos de
grabación en todas las aulas?, teniendo en cuenta que la
Universitat de les Illes Balears ya está infrafinanciada, nosotros
así lo hemos puesto de manifiesto, usted se lo explicó al
conseller al inicio de este curso académico en el acto al que yo
también asistí. La Universidad es una de las peores financiadas
de España y a mi Grupo nos gustaría conocer la inversión real
por estudiante, ya que tomamos de referencia la cifra de 2017,
de 5.449 euros, y cada vez que yo hago esa interpelación al
conseller él me contesta que esas cifras ya no son, pero por eso
me gustaría conocer hoy cúal es la cifra real, cuál es la cantidad
exacta por estudiante... Ciudadanos siempre hemos pedido que,
al menos, el conseller debe exigir que sean 7.000 euros por
alumno, que es la media de España, ya no aspiramos al País
Vasco, que por supuesto es nuestra aspiración, per al menos
que los alumnos de Baleares tengan la financiación media de la
media española. Va a afrontar la UIB la mayor inversión ante
el nuevo curso con esta asfixia financiera y presupuestaria.

Y también nosotros le preguntamos al conseller que no me
contestó en su comparecencia, sobre el fondo específico para
hacer frente a los efectos de la COVID-19 en el ámbito
universitario, que pidió al Gobierno central la secretaría
autonómica de universidad e investigación política lingüística,
el pasado 27 de mayo y que el propio conseller solicitó en
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conferencia general de política universitaria, ¿sabe usted cómo
están las negociaciones de este fondo? 

También si la partida de fondos europeos para las
universidades va a ser finalista y también en relación con los
proyectos europeos, me gustaría saber en qué proyectos
europeos, o el número de proyectos en que está participando
actualmente la UIB.

Y si también los planes de digitalización o formación del
profesorado que ha prometido el ministro Castells, pues
también si finalmente se están implementando, se van a
implementar, o la UIB tiene conocimiento de estos planes de
digitalización y de formación del profesorado.

En cuanto a la EBAU, es cierto que ha transcurrido con
bastante normalidad y le felicito por ello, Sr. Huguet, el
transcurso de las pruebas de acceso a la universidad. Nosotros
solicitamos desde Ciudadanos e insistimos al ministro en la
importancia de establecer una selectividad única en España,
porque no tiene sentido en el contexto actual que se hubieran
realizado 17 pruebas diferentes y creíamos que este año pues
debía recurrirse a una selectividad única, ya que la desigualdad
de condiciones se iba a manifestar en una desigualdad de
oportunidades que a nosotros nos preocupa.

También me quiero referir al suceso del examen del 7 de
julio en la prueba de lengua catalana. Nos puede aclarar hoy
qué protocolos sigue la Universidad para garantizar la
neutralidad ideológica en los exámenes de la EBAU. Nosotros
hemos registrado dos preguntas parlamentarias a la Conselleria
de Educación al respeto, ¿qué medidas y qué protocolos se
siguen por parte de la UIB para fijar los contenidos y luego
para hacer seguimiento si hay una supervisión? Y a mi grupo
parlamentario le gustaría conocer su valoración al respecto, ya
que hoy comparece en el Parlament.

Y en relación con las tasas y becas, que ya sabemos que es
lo que más le ocupa al ministro de Universidades, el conseller
ya nos ha dejado claro que realmente tenemos un ministro
solamente para gestionar becas y tasas, cosa que nosotros,
Ciudadanos, como puede suponer, ya hemos sido críticos a
nivel nacional de que haya un ministro exclusivamente para
esto. Ya le advertimos al conseller que el criterio de tasas, pues
que tengamos mucho cuidado porque el dinero lo tienen que
poner las universidades y tienen una situación de déficit y de
infrafinanciación que ya lo hemos comentado y usted mismo
también lo ha hecho y están al final comprometiendo a las
universidades. Es decir que tengamos cuidado, estamos de
acuerdo en homogeneizar las tasas por supuesto y aumentar
becas en todos los sentidos, pero sin comprometer a las
universidades.

Por tanto, le exigimos al conseller Martí March que lo que
tiene que pedirle al ministro desde Baleares es más financiación
para poder tener una mejor universidad y poder asumir el
sobrecoste de exenciones de tasas que se van prometiendo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Guasp. Vagi acabant que ha esgotat el temps.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Bueno, pues hacer referencia simplemente a la residencia.
También nos preocupa, se lo hemos manifestado en reiteradas
ocasiones al conseller y esperamos que el próximo año si no
puede haber una residencia, buscar soluciones de ayudas a los
alumnos de Ibiza, Formentera y Menorca sobre todo que vienen
a estudiar a Mallorca en la UIB.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Mas, per un temps de
deu minuts. Endavant.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Gràcies rector per ser avui aquí i a tot
el seu equip i gràcies per la paciència perquè en queda una
estona i aquestes cadires no són d’allò més còmodes, per això
els don les gràcies, per la paciència.

Primer de tot agrair la feinada feta aquests darrers mesos,
confinament i desescalada per part tant de l’equip rectoral, com
del personal d’administració, docents i alumnes. Aquests
darrers mesos sabem que no ha estat fàcil, que ha estat dur, que
ens hi hem trobat de cop i que gestionar una comunitat
universitària, tan bé com ho han gestionat vostès és d’agrair, és
d’agrair per part de tota la societat, no només de la comunitat
universitària. Per tant, agrair-li aquesta feina feta.

Nosaltres sempre hem pensat que la universitat ha d’estar
arrelada al país i, per tant, lligada al món empresarial. Això
entenem que ha de ser una de les bases de la feina que es faci
a la universitat. Per això quan parlava de l’oferta de titulacions,
aquesta oferta de titulacions ha d’anar vinculada entenem
nosaltres a la necessitat empresarial, però també alhora la
universitat ha de marcar part del camí, ha de marcar tendència.
I com que ara tots ens omplim la boca de diversificació
econòmica, aquí en parlam molt, a partir de la investigació, de
la recerca i de la feina feta a la universitat i en el territori,
entenem que la universitat ha de marcar part del camí que ha de
prendre a partir d’ara l’economia del país. 

Per tant, la universitat ha de ser un dels actors principals a
l’hora de plantejar aquesta diversificació. És a dir, el Govern
parla de diversificació, les empreses o les patronals parlen de
diversificació, els sindicats parlen de diversificació, el món
social també en parla, però a l’hora de fer el plantejament
seriós, creiem que la universitat ha de tenir un paper
fonamental. I ens agradaria saber això vostè com ho veu.

Quan ens ha parlat de la comissió assessora de ciència i
tecnologia, la veritat és que ens sembla una idea encertada,
però no només una idea encertada, ens pareix una idea
necessària a dia d’avui. Creiem que ens hem d’implicar tots
plegats, amb tots plegats i entre tots intentar treure el net i
intentar el camí que hem de seguir com a país, com a
comunitat. Per tant, encertat el plantejament fet per part de la
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universitat, que també traslladarem al president del Parlament,
com vostès han fet.

També una de les qüestions importants a l’hora de garantir
aquest arrelament al país i que va lligat als efectes de la
pandèmia, és que entre tots hem de fer l’impossible perquè el
mínim de persones quedin enrera. Sabem que és una cosa que
serà complicada, sabem que és una cosa que val molt d’esforç
humà i econòmic, però hem d’intentar que el mínim de
persones quedin enrera. Això què vol dir en el cas de la
universitat? Que el màxim d’alumnes que s’haurien de
matricular l’any que ve, es matriculin i que el màxim d’alumnes
que l’any que ve haurien de seguir els estudis a la universitat
els segueixin. Hem de facilitar aquesta incorporació i hem de
fer un esforç, si fa falta més important, de coordinació amb la
Conselleria d’Educació per tal de fer arribar aquest missatge a
instituts, a instituts de batxiller i a instituts de Formació
Professional. 

Els alumnes que a les seves famílies els sigui difícil i ells
percebin aquesta dificultat, han de voler seguir els estudis,
perquè no ens podem quedar a mitges i no podem, ara que hem
emprès un camí, perquè jo crec que la universitat té un prestigi
important dins la societat de les Illes Balears. Crec que el fet de
tenir estudis universitaris i haver-los cursat a la UIB, genera
dins les famílies un cert prestigi, les coses com són, i aquest
prestigi ara que l’hem començat no l’hem de deixar de banda.
Per tant, les famílies han de percebre que la Universitat les
facilitarà l’accés dels seus fills i filles, dels alumnes, als estudis.
Per això, és important, com deia, reforçar aquest vincle amb la
conselleria, amb els instituts. Sabem que ho fan, però no deixar
de fer-ho malgrat de la crisi.

Quasi ja per acabar, perquè s’han dit moltes coses, sabem
que vostès tenen com a interlocutor el Govern de les Illes
Balears, però també és cert que les Illes Balears serà la regió
europea que més patirà o de les que més patirà la crisi
econòmica que tenim a sobre per mor de la pandèmia. És clar,
no podem permetre que aquesta crisi econòmica caigui sobre
el sistema educatiu i molt manco sobre la Universitat. Per tant,
històricament les Illes Balears hem pagat els capricis de l’Estat,
des de fa molts d’anys hem pagat els capricis de l’Estat, per
tant, creim que tots plegats hem de reclamar a l’Estat que
rescati aquesta vegada les Illes Balears i que rescati les
persones i el país. 

La recuperació, entenem nosaltres, ha de pivotar sobre
l’educació, si ens recuperam deixant al marge l’educació no ens
recuperarem així com toca i tornarem a travelar sobre la
mateixa pedra massa vegades.

Per tant, entenem que hem d’anar a reclamar a Madrid tots
plegats el que ens pertoca i, a més, l’educació ha de ser peça
fonamental. I una de les peces claus de l’engranatge de
l’educació a les Illes Balears evidentment ha de ser la
Universitat de les Illes Balears com a punta de llança de tot
això. 

Llei de la ciència. Sabem que la Direcció General
d’Universitat i Recerca hi fa feina, que molt aviat arribarà al
Parlament aquesta llei, que ja hi hauria de ser, som conscients
que aquesta llei ja hauria de ser aquí, ja s’hauria de tramitar, i

que serà cent cavalls de força tant per a la Universitat com per
a totes les empreses que es dediquen a la recerca. 

Sabem que el nivell de digitalització de la Universitat, tant
per a estudiants com per a docents, la gent ha estat, s’ha sentit
ben atesa per la Universitat, tant els docents com els estudiants
aquests darrers mesos han pogut no fer classe normal, però sí
afrontar el final de curs amb dificultats, però amb una certa
garantia, i això és gràcies al nivell de digitalització de la
Universitat.

Residència, ens ho contesti. Sabem que en principi tant des
de l’Ajuntament de Palma com des de la conselleria es fa feina
en el tema. Sabem que ha estat en els darrers que la cosa, per
mor de l’augment del preu dels lloguers a Palma, no ens hem
d’enganyar, s’ha saturat la residència de la Universitat i a veure
quines solucions trobam a això. 

També saber l’opinió, la residència al campus o la
residència a Palma? També ens agradaria saber la seva opinió
sobre aquest tema que creiem que també és important a l’hora
de trobar una solució a la cosa.

Ja per acabar, dir que quant a les proves de català de
l’EBAU ja és un clàssic, és un clàssic que des de determinats
sectors es posi en dubte la professionalitat dels docents de
llengua i literatura catalana. Jo supòs que després d’aquesta
afirmació meva la tercera pota de la part dreta de l’hemicicle
que em ve darrera em dirà qualque cosa, però és que si ens
anam cada vegada que hi ha proves d’EBAU surten temes
d’aquests. Per tant, res nou i tot el suport als docents
professionals de llengua i literatura catalana.

Res més, Sr. Rector, moltes gràcies. Moltes gràcies a tot
l’equip per ser-hi aquí. A disposició pel que pugui ajudar-lo.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Campos, per un temps
de deu minuts. Endavant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Rector y al equipo por
asistir. Antes de nada, permítanme que desee la pronta
recuperación al trabajador de los servicios administrativos que
ha dado positivo en coronavirus y que esos protocolos, que
supongo que después nos explicará, funcionen correctamente.

Yo no voy a incidir en una serie de preguntas que se
solapan con las que han hecho otros compañeros diputados, me
voy a centrar en un hecho que para nosotros es gravísimo en
cuanto a atentado a las libertades, que es lo que ha pasado con
la prueba de selectividad, la llamada prueba de acceso a la
Universidad.

Porque usted, Sr. Rector, ha hablado de la ayuda que la UIB
facilita a los alumnos en el tránsito hacia el grado que quieren
estudiar, y si la ayuda hacia el grado que quieren estudiar es
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plantearles pruebas como la de lengua catalana y literatura 2,
mejor que no les ayuden. Porque en esta prueba a los alumnos
se les entrega un artículo del Sr. Melchor Comes, que se
publicó en el periódico Ara, el periódico separatista Ara, el 27
de diciembre de 2019; el texto habla de los asistentes de voz
para decir que -y digo textual- “cada vez más este tipo de
aparatos estarán presentes en la vida de mucha gente y si nos
pasamos tantas horas hablando con ellos en castellano será una
derrota más de nuestra lengua, más significativa que la que
sufrimos día a día en la administración pública o en la cartelera
de cine”.

Aparte de esta delirante afirmación se refiere a “usuarios de
los países catalanes”. Ya me explicarán ustedes dónde están
estos países porque yo no los conozco. 

Incluso se permite la burla diciendo -textual otra vez- “
estamos hablando de un asistente que nos ayuda o nos distrae,
no de un guardia civil, pero de momento no rula si no le hablas
en la lengua del imperio”.

La verdad es que utilizar algo tan importante como son los
exámenes de selectividad para este burdo adoctrinamiento me
parece insultante, e insisto, gravísimo para las libertades de los
alumnos. Yo no sé qué esperan ustedes que responda un
alumno cuando se le pide opinión, comentario sobre un texto
así. Yo me pregunto también cómo se puntúa o cómo van a
puntuar a aquel que se atreva a discrepar del fanatismo
pancatalanista que se plantea en este texto, y que supongo que
debe compartir quien diseña este tipo de pruebas. Esto, y
ustedes son conscientes, es una amenaza en toda regla que
busca amedrentar a los jóvenes. 

Y le digo que es adoctrinamiento porque estos alumnos para
aprobar esta prueba deben alinearse con lo que dice el Sr.
Melchor Comes, ¿y por qué deben alinearse a esta asociación
de ideas perversa? Porque aquí se asocia español, guardia civil
y lengua del imperio. Se alinea completamente con este
adoctrinamiento y el alumno se ve coaccionado cuando este
texto va ligado a la pregunta 6 del examen, que hace referencia
al conflicto lingüístico, “minorización y normalización”. Y
ustedes me pueden decir: tendrá libertad para responder, y yo
les diré, pues no, no tienen ninguna libertad para responder.
¿Por qué no tienen libertad para responder? Pues porque en el
currículo de lengua catalana, gracias al Decreto 35/2015, anexo
3, bloque 3, recoge como elementos curriculares de segundo de
bachillerato, precisamente, “conflicto lingüístico, minorización
y normalización”, donde se dice claramente que no hay
convivencia de lenguas, que es lo que defendemos desde VOX,
sino que hay conflicto. Una lengua es minorizada y entonces
debe rehabilitarse con la normalización. Eso lo dice el
currículo. Esos son los axiomas de esa pseudomateria que se
llama sociolingüística, y además vale 2 puntos. 

Por tanto, el alumno no puede discutir ni valorar de otra
manera el texto del Sr. Melchor Comes sino que tiene que
confirmar lo que dice él. Esto es adoctrinamiento puro y duro.

Por si esto no fuera poco, además, ustedes entregan los
exámenes exclusivamente en catalán y si un alumno quiere el
examen, sea cual sea la materia, no sólo de lengua y literatura
catalana, ustedes entregan todos los exámenes en catalán y si el

alumno quiere un examen en castellano tiene que significarse,
tiene que levantar la mano y tiene que decirle al profesor que
esté allí en el aula que quiere el examen en castellano. Y a ése
alumno que ha elegido en castellano se le señala y se le
distingue, lo cual me parece una barbaridad.

Y yo le pregunto a usted: ¿usted está de acuerdo con este
sistema de hacer las pruebas, de distinguir, de señalar a quien
elige un examen en castellano o un examen en catalán? ¿Quién
es el responsable de dictar este tipo de pruebas? ¿Por qué se
señala al que elige un idioma u otro, sea la materia que sea?
¿Quién es el responsable de exámenes adoctrinadores sectarios
del separatismo más radical, como esta prueba de Lengua
catalana y literatura 2? ¿Por qué se está coaccionando a los
alumnos a través de este adoctrinamiento? ¿Por qué no dan
libertad de elección de lengua en cuanto a los exámenes y que
estén disponibles en los dos idiomas, y no centran las pruebas
en el conocimiento y dejan, de una vez por todas, la ideología
subyacente, de rasgo separatista, y de cualquier otra, en los
exámenes a los alumnos?

Yo creo que es una cuestión gravísima, una cuestión que ha
sido noticia nacional, y que ha vuelto a poner otra vez a la
Universidad de las Islas Baleares como centro de
adoctrinamiento radical. No nos distinguimos por una
universidad de prestigio académico. Nos distinguimos, cada
vez más, y por noticias una detrás de otra de lo que está
pasando en esta universidad, donde se entregan pruebas
aberrantes como estas o, incluso, se pretenden hacer homenajes
a raperos delincuentes fugados de la justicia. 

Yo creo que la universidad no es un centro para adoctrinar
ni para hacer política sectaria sino un centro donde la
universalidad de ideas y las libertades deberían estar
respetadas. Y esto es lo que no se está haciendo en estas
pruebas de selectividad, por eso yo le ruego que me responda
a las preguntas que le he hecho sobre lo que está pasando en
estas pruebas y que son los propios alumnos los que se quejan
y denuncian estas situaciones tan desagradables que sufren en
cada selectividad.

Porque, como decía el representante de MÉS,
efectivamente, esto no es nuevo, desgraciadamente sucede cada
año y, sobre todo, en las pruebas de lengua catalana y literatura,
pero yo creo que, precisamente por eso, algo que va en contra
de la libertad de las personas, debería modificarse.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Campos, pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula l’honorable diputada Sra. Pons, per un
temps de deu minuts, endavant. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Presidenta, Sr. Rector, benvingut, benvolguts
a tots, aquells que en saben molt de les coses de la Universitat
de les Illes Balears, que ens acompanyen avui amb la seva
saviesa i estic molt contenta que hagi vengut aquí a respondre
les preguntes, jo no li vendré el meu llibre, perquè no és el meu
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tarannà, crec que no és el lloc, tampoc, això no és una llibreria
perquè cadascú vengui el que li sembli, sinó que el que avui és
a la pràctica i demanar tot allò que, és vera, el rector, el
conseller -perdó- Martí March, no ens va contestar, és vera que
ell té una gran filosofia de l’educació però a l’hora de contestar
coses concretes es perd per les bardisses i no arribam a aclarir
exactament el que volem saber les diputades i els diputats
d’aquesta cambra. De fet, ell va defensar l’autonomia
universitària, cosa que nosaltres també fem, però és cert que no
ens va contestar absolutament res. 

Així que, Sr. Huguet, rector, li agraïm moltíssim, perquè
creiem que vostè sí ens contestarà a les preguntes que avui li
volem formular. 

Present. Matrícula. A les Balears les Proves d’Accés a la
Universitat ja s’han celebrat, vostè ens ha dit que havien estat
un èxit, a mi m’agradaria demanar-li, així, d’entrada, qui paga
la factura, és a dir, perquè s’han hagut de prendre mesures
extraordinàries i sabem que la Universitat no va sobrada
d’euros, és un mal endèmic, és un mal històric, aquesta
universitat és petita o mitjana, amb grans pretensions i grans
coses que s’han aconseguit, però és vera que sempre van
escassos d’euros, per tant, vull saber si a la Universitat de les
Illes li passarà el mateix que passa a les escoles, que ara els
equips directius han d’anar als ajuntaments -jo sé que no és el
cas-, però que han d’anar als ajuntaments a dir-los: “habilitau-
me espais, desinfectau les aules, desinfectau els espais que
teniu, i ja ho veurem!”.

Jo vull saber si vostès ja tenen pactat, en aquesta
coordinació que ha dit que ha estat bona amb la conselleria, i
aquest vistiplau que ha tengut per part del Govern de les Illes,
si això anirà acompanyat de la partida pressupostària que
pertoca. Per cert, el conseller ens va dir: hem demanat una
partida pressupostària extra a Madrid perquè ens arribi; i ara
resulta que el Sr. Sánchez ens vol fer, als ajuntaments, que
tornem els romanents i ens ho diu “me los envías, ya te los
devolveré, y ya te diré en qué los tienes que invertir”. Vull
saber fins on arriba aquesta autonomia i qui paga la festa. 

Una vegada superat l’examen de selectivitat, arriba l’hora
de fer la matrícula, de realitzar tot un seguit de despeses
acadèmiques, m’ho han comentat alguns dels meus companys
que m’han precedit, en un context de crisi econòmica sense
precedents, provocat per la crisi de la pandèmia de la COVID-
19 és evident que moltes famílies tendran problemes per fer
front a les despeses que suposa cursar els estudis universitaris:
matrícules, material, desplaçaments, residències... La
universitat té previstes altres mesures, per ajudar els alumnes a
fer front a les despeses econòmiques del pròxim curs? Per
exemple: es rebaixaran els preus dels crèdits de les assignatures
per a la matriculació del proper curs? Es flexibilitzarà el
pagament de la matrícula i de les despeses acadèmiques? Es
podran ajornar, fraccionar o ajornar aquests pagaments?

Llavors, quin és el pla d’inici de curs, la Universitat de les
Illes ha realitzat un pla d’inici del proper curs? Supòs que sí,
però ens agradaria poder entrar una mica més en el detall
perquè estiguem tranquils; els alumnes són adults, són majors
d’edat, però passam igual de pena per ells que si fossin petitons
i haguessin d’anar a l’escola. En cas afirmatiu, si ens pot

explicar el contingut, com s’articularan les classes i els
seminaris, està clar que la presencialitat és sempre millor que
no la virtualitat pel que fa a l’educació, com a tants d’àmbits de
la vida, però és cert també que haurem de triar, és a dir, serà
presencial fins a on? S’hauran d’habilitar aules especials? Fins
a on? Es triarà qui vendrà i qui no vendrà, com es farà? Tot
això m’agradaria que ens dibuixàs un mapa del futur que ens
espera. 

El Ministerio de Universidades planteja combinar classes
presencials i en línia, on els alumnes rotin setmanalment,
aquesta era una de les idees que hem sentit, jo no sé que en
pensa vostè i si això ja ha evolucionat, perquè pràcticament són
preguntes que ja li vaig fer al Sr. Conseller. Com valora aquesta
proposta, si és factible, si se la plantegen?

Disposam de recursos econòmics suficients? Ja sé que la
resposta serà no, en som conscients. I, per altra banda, com
creu que afectarà al pressupost, ja de per si insuficient, de la
Universitat de les Illes? Ho dic perquè hem parlat de
residències, nosaltres vàrem presentar una esmena als
pressuposts, que tenia a veure amb les residències, per als
pressuposts del 2020!, la pandèmia no havia aparegut, era
impossible, no arribaria, érem una societat forta, això no havia
de passar, però va arribar... Ho dic perquè ja els pressuposts
eren justs, aquesta esmena no se’ns va acceptar, als pressuposts
del 2020, què passarà de cara a l’any que ve? Seguirem parlant
de residència com a una fal·làcia?, entre tantes coses que
pensam que quedaran congelades i esperem que quedin
congelades, seria un panorama que no voldríem però que ens
conformaríem, i pensam que recularem i molt.

Recerca. I+D. Malgrat que Balears porta dos anys sent la
comunitat autònoma que creix més en inversió, cosa que
felicitam, no passa -crec- del 0,4% del Producte Interior Brut,
enfront de l’1,24 que té la mitjana nacional, com afectarà
aquesta crisi econòmica a aquesta qüestió que ens preocupa
molt? 

Escletxa digital, se n’ha parlat també, se n’ha parlat a
l’educació obligatòria però també, pel que fa a la universitat,
gràcies a ella hem pogut seguir o han pogut seguir els alumnes
el curs d’una manera atípica i adaptant-se, dia a dia, a aquesta
nova realitat que no “normalitat”. Com ha afectat l’escletxa
digital dins l’àmbit universitari? Quines mesures va adoptar la
Universitat?, crec que també se n’ha parlat.

Però una pregunta concreta és si creu que el professors
universitaris tenen suficients competències digitals? I no és una
pregunta mal intencionada, no tothom està preparat, eh?, i no
tothom ha crescut dins aquesta era digital per oferir una
educació telemàtica de qualitat. Pensa que seria convenient
fomentar entre el professorat l’adquisició de competències
digitals, de forma efectiva? I si té previst posar a l’abast dels
professors cursos per assolir aquesta competència digital.

I no m’allargaré gaire més perquè són moltes les preguntes
que ja li han fet la resta de companys i no em vull repetir, però
sí que li vull donar l’enhorabona per la facultat de Medicina.
Va ser molt polèmica en el seu moment, però està clar qui tenia
la raó, jo crec que ens hem de felicitar tots, ens dona nivell, era
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necessària, estàvem absolutament marginats amb aquesta
qüestió.

I estic d’acord amb el meu company Joan Mas, diputat del
Grup Parlamentari MÉS, que és necessària aquesta llei de la
ciència, que arribi al més aviat possible, i esperem que aquesta
pandèmia que vivim, que encara la vivim, i les seves
conseqüències, no freni tramitacions de qüestions tan
necessàries.

I, no sé si li volia demanar qualque cosa més, segurament sí,
ja sap que jo em pos a fer preguntes i no m’atur, però bé, sí,
una cosa que ha demanat la Sra. Patricia Guasp, i que ara no
trob i que estic també demanant o que volíem demanar, té a
veure amb el que passarà a les Illes menors, no a les Illes
menors, a la resta de les Illes, a les Illes germanes: Formentera,
Eivissa, Menorca.., i pel que fa als seus estudis, si en aquesta
crisi sobrevinguda sempre acaben pagant els mateixos per
dobles insularitats, per triples insularitats, per qüestions de
desplaçaments, etc. Què passarà amb elles?, si es veuran pitjor. 

I també m’agradaria saber, això sí que demanava la Sra.
Guasp la xifra, per estudiant, que no sé si la té perquè és una
bona comparativa, quan parlam en termes globals de vegades
ens perdem i no arribam a saber on ens hem de situar.

Gràcies, Sr. Rector, i si de cas ja faré més preguntes
després. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara seria el torn del Grup Parlamentari
Mixt, però com que no hi ha cap diputat, doncs passem el torn
al Grup Parlamentari Socialista i té la paraula diputat
l’honorable diputat, Sr. Fernández, per un temps de deu minuts.
Endavant.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots i a totes,
diputades i diputats. Bona tarda i benvingut Sr. Rector, Dr.
Huguet.

Una vegada més ens trobam en aquesta cambra per parlar
de política universitària, arran de la crisi de la COVID i crec
que és un encert, i jo li reconec a la companya diputada Sra.
Riera, perquè és molt necessari que es parli en aquesta cambra
sobre aquest tema i és un bon moment perquè el rector
comparegui i, probablement, també serà un bon moment una
vegada que el curs 2020-2021 hagi començat i que, per tant,
vegem de qualque manera com ens hem adaptat a les noves
circumstàncies que vivim i que evidentment la universitat no
n’és aliena.

La pandèmia ens ha capgirat absolutament totes les
previsions que teníem, socials, econòmiques, acadèmiques i
evidentment la principal circumstància que hem viscut com a
Universitat de les Illes Balears ha estat l’adaptació de forma
sobrevinguda i molt complicada a una metodologia cent per
cent presencial, a la qual, hem de ser sincers, no estàvem ni

preparats ni avesats, com evidentment cap universitat del món.
Així i tot 200 estudiants i personal de l’administració i serveis,
i ho hem de repetir una vegada i les vegades que facin falta,
s’han deixat la pell, s’han deixat la pell per intentar finalitzar el
curs amb els menors perjudicis possibles per als i les estudiants,
els vertaders protagonistes de la universitat i se’ls ha de
reconèixer. Hem d’agrair a la Universitat de les Illes Balears el
paper que ha tengut i que tendrà en el desenvolupament
d’aquesta crisi, en un context veritablement complicat, també
la crisi sanitària, econòmica i social, evidentment perquè la
universitat, i és un mantra que repetim moltes vegades, però
que cal repetir també, és el principal responsable de la creació
i transferència del coneixement del patrimoni científic,
intel·lectual, cultural i també del pensament crític.

Jo Sr. Huguet, Dr. Huguet, no parlaré de rànquings, són
molt importants, però hem tengut aquesta conversa en multitud
d’ocasions. Jo la universitat, ja ho sap vostè, la sent molt a prop
i les persones que sentim i estimam la UIB tan a prop, sabem
efectivament la bona tasca que ha fet i que continuarà fent.

Ara bé, la UIB s’enfronta a nous reptes, però també a reptes
estructurals que veritablement tots i totes coneixem, i que s’ha
hagut d’enfrontar durant els darrers anys, parlam des del seu
finançament, se n’ha parlat en aquesta sessió, no puc evitar
parlar, justament tenim la transferència en aquests moments,
s’ha augmentat un 30% des de l’any 2015, no és anodí aquest
extrem, parlam també de la millora del sistema de les
pràctiques acadèmiques externes, parlam de la necessària
reforma de tot el sistema universitari, a través d’una llei
orgànica d’universitats, que, com hem dit en multitud
d’ocasions, ha de néixer des del consens, perquè la pregunta
que ens fem és quina universitat volem? Seria molt fàcil dir que
volem una universitat moderna, oberta a la internacionalització,
però, és clar, volem una universitat motor del canvi econòmic
i, per tant, motor d’un apoderament de la societat. Una
universitat que ha de garantir de forma estable la formació
integral dels i de les estudiants com a professionals capacitats,
per respondre a les demandes de la societat i als futurs
desafiaments provocats pels canvis d’un món absolutament
globalitzat i d’un món econòmic, laboral, tecnològic i cultural.

Una universitat que també redueixi la burocràcia per
permetre un desenvolupament de la investigació més eficient i
que combati de manera clara la precarietat que viu bona part
dels docents universitaris, amb un nou estatut per al personal
docent i investigador. I establint la carrera professional en un
model transparent, basat en el mèrit i la capacitat, així com
fomentat en la mobilitat dels docents i del retorn del talent
emigrat en els darrers anys. Gratitud als associats per suposat,
però el reconeixement i combat continu respecte de la seva
precarietat laboral.

Jo li vull traslladar una sèrie de qüestions, de reflexions,
respecte dels reptes estructurals de la universitat i també de la
gestió de la crisi. Ja li han demanat per una valoració sobre
l’adaptació sobrevinguda que docents, personal d’administració
i serveis, estudiants i en definitiva, tota la comunitat
universitària, s’han hagut d’enfrontar. És cert que hem sentit
certes crítiques per una descoordinació, per una incertesa que
li vull transmetre personalment, ho trob normal, en una situació
absolutament extraordinària, però cal parlar sobre això.
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Ha esmentat vostè el tema de la polèmica respecte de les
videovigilàncies que la Universitat de les Illes Balears no ha
estat tan comuna, però sí que hem de tenir en compte que de
cara al proper curs acadèmic, si caminam cap un model de
presencialitat, però també mixt, amb un sistema de
semipresencialitat, per ventura podríem veure de forma més
freqüent incidències i qüestions sobre les videovigilàncies.

Ha parlat també sobre la normativa de permanència i hem
tengut des de fa molts d’anys també debats respecte d’això,
vostè ha dit que s’ha flexibilitzat la normativa de permanència,
els seus requisits respecte de la COVID. Jo li plantej, es
plantegen en un futur flexibilitzar aquesta normativa de
permanència? És cert que cada universitat té la seva normativa
de permanència, és absolutament..., si un es posa a investigar
i a cercar els diferents requisits que té cada universitat, és
veritablement divers, hi ha moltes persones entre les quals no
és (...) per a vostè, jo m’hi trob entre les que crec que la
universitat no pot ser una vertadera carrera d’obstacles continus
per a l’estudiantat.

Jo coincidesc absolutament pel que fa a les prioritats
respecte de les infraestructures i la demanda d’una nova
residència, arriba tard, però ha d’arribar, i ens trobarà donant-li
suport en aquest sentit.

I respecte els nous estudis, és una pregunta que ja li vaig fer
a la Sra. Vilaret i que ja li transmet també a vostès, si tenen
qualque previsió de nous estudis en un mitjà o llarg termini per
a la Universitat de les Illes Balears. Jo li agraesc a la Sra. Pons
que hagi tret el tema dels estudis de medicina, perquè és
veritablement sorprenent i gratificant, però algunes persones
que varen defensar la Facultat de Medicina des d’un primer
moment, veure que evidentment alguns s’equivocaven quan
eren tremendistes i que seria la fi del món i que, evidentment,
només la UIB seria una universitat pont pel que fa a la Facultat
de Medicina per tal de poder anar-se’n a unes altres i la realitat
és que la Facultat de Medicina es consolida any rera any.

Respecte de les proves de selectivitat, jo li volia transmetre
dues qüestions. Són 5.200 estudiants aproximadament, si no
m’equivoc, Dr. Huguet, que s’han presentat a les proves de
selectivitat enguany, a les PBAU, jo li volia demanar per una
valoració general per part de la universitat sobre la
desenvolupament d’aquestes proves, en el context de la
COVID. I si s’han plantejat traslladar a la conselleria la
necessitat d’adaptar les proves de l'EBAU ara amb temps de
cara a l’any que ve, si han considerat que sigui necessari
establir una nova estratègia per al desenvolupament de les
proves d’accés a la universitat.

I evidentment no puc evitar assenyalar el tema de la
polèmica amb el comentari de text, insisteixo, comentari de
text, de les proves d’accés a la universitat. A les diferents
proves de les comunitats autònomes s’utilitzen continguts
diversos per realitzar comentaris de text o per fer una anàlisi
crítica, a comunitats com a Madrid s’inclouen textos literals de
Franco, a Galícia textos de bisbes en defensa de la dictadura.
Són texts neutrals? No. Ha de ser la selectiva inodora, incolora,
insípida? No. Les proves d’accés han de fomentar l’esperit
crític i han de demostrar la madura de l’estudiantat que es
presenta. La maduresa implica ser capaç de tenir un criteri

similar o discordant, però sempre des de l’argumentació. La
maduresa també implica ser capaços de llegir textos amb els
quals no necessàriament sempre hi estam d’acord. 

Els estudiants universitaris només han d’aprendre a llegir
allò amb el que estan d’acord? Han d’estar en contacte només
amb textos asèptics, que garanteixin el que algunes persones
consideren virginitat ideològica? Evidentment crec que no, si
volem joves estudiants que pensin, que argumentin, que
reflexionin, en definitiva, que desenvolupin un esperit crític, no
els podem enfrontar a textos asèptics: el sol sale por el este, se
pone por el oeste, d’acord, molt bé. Què han d’argumentar
respecte aquest extrem, senyores i senyors diputats? Vivim en
un món divers i aquest és el món que hauran d’afrontar, aquest
és el món que afrontam tots i totes. Aquí mateix les opinions
són diverses, argumentam, expressam els nostres arguments, no
és açò millor que una falsa neutralitat?

Sr. Huguet, com hem d’afrontar aquesta crisi? És la
pregunta més reiterada que ens fem a aquest parlament a les
diferents comissions parlamentàries, al ple, quines són les
passes a seguir, en el nostre cas, per tal de començar el proper
curs acadèmic? Ja li han demanat, no?, jo li deman un poc més
de concreció respecte del protocol que es voldrà desenvolupar
per tal d’iniciar el curs acadèmic 2020-2021, parlam de ràtio
d’alumnes per aula. I li dic perquè ens importa molt la
modalitat d’ensenyament. Des del nostre grup parlamentari
sempre hem defensat i defensarem principalment la
presencialitat en la modalitat de l’ensenyament a la Universitat,
però prenem consciència de la situació i també dels possibles
avantatges d’avançar cap a un model mixt que inclogui de
manera més profunda diferents escenaris de la
semipresencialitat.

Ho ha dit la Sra. Guasp, i jo em sum a aquesta pregunta, si
s’han articulat mesures o un pla estratègic per culminar aquests
dos models i si també és necessari reforçar (...) digital el nostre
campus virtual per tal que pugui ser capaç d’afrontar aquesta
nova realitat.

Una realitat que, com li diem, ha generat moltíssimes
incerteses sobre el futur de moltíssimes famílies, sobretot de les
famílies més vulnerables que són les més humils. Ho he repetit
moltes vegades durant aquesta curta legislatura que duim que
cursar estudis superiors suposa un gran esforç econòmic i no
només parlam de pagar matrícules, parlam de material, de
desplaçaments, de residència, del dia a dia. 

Era essencial posar marxa enrere la contrareforma en
matèria de beques per tal de garantir la igualtat d’oportunitat,
l’accés i el manteniment a la Universitat de les famílies humils
i treballadores.

Ja saben que l’actual Govern d’Espanya ha iniciat aquest
procés de reforma, un nou sistema que acaba amb el sistema de
forquilles que permetrà rebaixar les taxes universitàries i que
recupera la beca com a un dret subjectiu vinculat a la renda
familiar i no al rendiment acadèmic. Jo li voldria demanar,
quina opinió li mereix aquesta reforma, aquesta nova empenta
al sistema de beques i la nova adaptació que el nou sistema de
forquilles pel que fa l’establiment dels preus públics. Creu que
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serà efectiu? I si han calculat com afectarà la UIB i els seus
estudiants?

De fet, al Parlament de les Illes Balears es varen aprovar
una sèrie d’iniciatives des de fa setmanes que volien protegir
als estudiants de les conseqüències negatives de la COVID. La
bona notícia, crec que ho hem de reiterar moltes vegades, és
que hi hagut pràcticament unanimitat a tots els grups
parlamentaris en aquest sentit.

La darrera pregunta que li vull fer, i no se sorprendrà, -i
acab, presidenta, només mig minut- és respecte del Consell
d’Estudiants de la UIB. Els i les estudiants són els
protagonistes de la Universitat, la Universitat treballa pels
estudiants; evidentment, el paper del Consell d’Estudiants ha de
ser un paper essencial com a interlocutor vàlid i directe amb el
Govern de la Universitat, de fet en forma part, i la pregunta
clara i directa que li vull fer és què pensa respecte de la
representació estudiantil i com podem fomentar aquesta
representació estudiantil perquè el dia a dia de la Universitat
pugui millorar?

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Huguet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fernández. Ara és el torn del Sr. Rector. Sr.
Huguet, quan vulgui.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, abans de res agrair totes
les seves intervencions, les positives i les no tan positives, que
en tot cas en parlarem. 

M’agradaria, en primer lloc, ressaltar que hi ha una sèrie de
coincidències en positiu, que això m’alegra molt, d’intentar
satisfer necessitats que té la Universitat, i el primer que
intentaré abordar que pràcticament tots vostès també han dit.

I l’altra cosa és..., és clar, quan he sentit totes les preguntes
que feia cada grup el que em venia al cap és una iniciativa que
vam tenir fa uns anys i que la podríem repetir, és a dir, crec que
seria interessant que des de la Universitat, que l’equip de
govern de la Universitat, doncs, tenir una intervenció amb cada
grup per entrar en molt de detall a aquesta inquietud que han
expressat, perquè ara amb temps que tenc no hi podré entrar, no
per no tenir-hi ganes sinó per tema de temps. Per tant, queden
convidats, ja els enviaré una carta perquè a partir de setembre
puguem fer una ronda per veure com veuen vostès la
Universitat. 

És cert que som ja a la part final del nostre mandat, però
tanmateix el que puguem transmetre pot ser positiu per als nous
equips perquè tot el que vengui de la cambra parlamentària ha
de ser respectat.

Quins elements positius en trec en general de tot el que he
sentit? Aquest suport important de millorar el finançament de
la Universitat, i són vostès que tenen aquesta capacitat. Jo puc
repetir a cada inauguració de curs, cada vegada que venc aquí

que som una universitat mal finançada, que, malgrat això, som
una universitat que té uns bons resultats acadèmics, encara que
el Sr. Campos no ho cregui, té uns bons resultats acadèmics, té
uns bons resultats d’investigació, que sortim a portades de
diaris, que altres universitats es posen en contacte amb
nosaltres per dir com amb tan poc podeu fer tant; per tant, no
només sortim per coses negatives sinó que també per coses
positives, i s’han de mirar totes les cares d’un políedre, i una
universitat és molt polièdrica.

Per tant, jo convidaria a tenir aquest encontre, a poder
parlar de totes aquestes coses, poder donar tots els detalls, tota
la informació que vulguin i tenir aquest diàleg amb tots vostès.

L’altre element positiu crec que és aquest suport a una nova
residència. Res no m’agradaria més que fos un element
d’acostar amb un pressupost de l’any 2021. Com es va
aconseguir la residència que hi ha en aquests moments a la
Universitat? Contaré un poc la història, perquè no va ser ni més
ni manco que un diputat, si volen trànsfuga, perquè que tenia la
clau d’aquest parlament, en aquell moment va dir al president:
“la Universitat necessita una residència”. I va aconseguir que
el president posés en el pressupost de l’any, si no record
malament, 92-93, va posar una residència, que és la residència
actual que tenim en funcionament. Per tant, si hi ha voluntat
política que el campus tengui una residència són vostès que
poden dotar i poden omplir de contingut aquesta voluntat. 

Què hem fet des de la Universitat? Hem parlat amb el
Govern, hem parlat també amb l’ajuntament, hi ha voluntat de
trobar una solució, però mentrestant, com que entenem que
això és prioritari i, a més a més, tenim en aquest moment un
informe, que si la Fundació Universitat-Empresa s’endeuta això
no computa com a deute de la Universitat, per tant, demanam
que puguem fer aquest pas i ja demanam a alguna entitat
financera quin seria l’interès que podria atorgar a aquesta
operació tenint en compte que té també aquest caire d’habitatge
social per als nostres estudiants. 

Per tant, mentre es pugui fer aquesta operació des de la
Universitat continuaríem demanant que els poders públics
també donin alguna solució, per tant nosaltres en aquest
moment el que tenim damunt la taula és la possibilitat d’iniciar,
si això qualla, una nova residència a la Universitat que seria
finançada amb un crèdit que es faria des de la Fundació. Per
tant, seria una residència complementària a la que tenim en
aquest moment, una residència que, segons el préstec que ens
poguessin fer, podria anar entre les 125 i les 200 habitacions,
ja amb un concepte d’habitació individual, tenint en compte
que el tema de la COVID el que s’intenta és que siguin més
temes individualitzats. 

Per tant, crec que en això ja tenim la primera pedra posada,
però no sobraria que fins i tot, encara que la Universitat faci
aquesta aposta, que la fa, en el campus, doncs, seria fantàstic
que també hi hagués aquí a Palma algun tipus d’habitatge per
poder ser utilitzat pels nostres estudiants. Per tant, si l’any que
ve hi ha necessitats per poder encabir els estudiants que vénen
de la resta d’illes o de la part forana, segurament sí que en això
hem d’anar també juntament amb el Govern per intentar veure
quin tipus d’ajuts pot haver-hi. I ja n’hem començat a parlar
també amb el conseller corresponent. Per tant, crec que del
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tema de la residència en continuarem parlant perquè ara hi
posarem aquestes primeres pedres. 

Un altre tema que em sembla que ha estat interessant, que
he sentit pràcticament de tots vostès, és aquest suport a la
I+D+I. Això ho dic una miqueta a nivell de la diversificació, és
a dir, tothom té en compte que els elements que en aquest
moment duran cap a una diversificació és la I+D+I bàsicament
en temes digitals, aquesta transformació digital, i la
transformació energètica, són dos vectors de la nova economia
que vindran i per tant la Universitat ha d’estar al darrera o com
a mínim ha d’estar al costat, fins i tot amb algun tipus d’spin-off
que pogués sortir de la Universitat, però per intentar trobar
aquestes noves línies.

Vull dir-los, i no volia desvetllar un secret, que en aquest
moment fem feina per a un districte d’innovació a nivell de
Palma, que seria l’ajuntament que el lideraria, que nosaltres
estam molt il·lusionats per aquest projecte, avui mateix he
assistit a la presentació del batlle, demà farà la presentació la
presidenta del Govern i la presidenta del Consell, tant de bo hi
hagi aquesta voluntat de fer a la ciutat de Palma, no al Llevant,
per tant, a un lloc deprimit, intentar fer un pol d’innovació que
finalment ha de ser una miqueta la llavor de nous sectors
empresarials, nous sectors productius. Per tant, amb això també
estem totalment en línia i volem ser, no sé qui ho ha dit, motor
del canvi, això també va ser un poc l’eslògan del nostre primer
mandat el 2013.

L’altra cosa que també ens preocupa molt és el curs 20-21,
que nosaltres en aquest moment hi hem fet molta feina, el
vicerector de Docència hi ha fet molta feina amb el conjunt de
degans. No és fàcil, no és fàcil conjuntar 10 facultats amb un
perfil tan diferent de necessitats docents i d’alguna manera jo
crec que s’ha aconseguit fer un disseny amb un escenari molt
clar, l’escenari és dia 28 de setembre els grups mitjans i els
grups petits que siguin presencials, l’assignatura segons el
nombre d’estudiants que tenen, és a dir, es deixen amb aquests
grups, el grup gran, els grups mitjans i els grups petits,
depenent del tipus d’activitats que han de fer en cada sector. I
els grups grans és aquesta bimodalitat que diu el ministre, que
d’alguna forma, per mantenir la presencialitat es podrà utilitzar
una presencialitat simultània, és a dir, els estudiants que poden
estar en presencialitat avui, el dia següent o els dies següents
seran els que rebran la formació en videoconferència o
streaming i la resta estaran en presencialitat, per intentar
garantir que la presencialitat sigui màxima. 

Sembla que aquesta és una fórmula que funciona, és una
fórmula que, en tot cas, es podria experimentar; això no és el
mateix que el que fem a les seus de Menorca i Eivissa, però
d’alguna forma l’experiència que en tenim és que a la llarga
acaba essent una miqueta de presencialitat que ve a rompre
aquesta cosa que deia la Sra. Riera, que els professors no
respectaven massa l’hora de classe quan havien de fer la
videoconferència. Jo crec que això és una cosa que per al curs
de l’any ve ja estarà totalment corregit. Per tant, aquesta
descoordinació que també s’ha dit, jo crec que de cara a l’any
que ve no s’ha de donar i, en tot cas, s’han posat tots els remeis
perquè no es doni.

Un tema que també ha sortit és el tema de la
videovigilància, que cada vegada que dic videovigilància, la
secretària general s’escarrufava, perquè no s’ha fet
videovigilància, això no està permès, i el que deia d’aquest
94% d’exàmens que s’han fet no presencials, no arriba al 40%
dels professors que han fet en algun moment algun tipus
d’observació, que jo crec que això està totalment legalitzat, està
dintre de la Llei de protecció de dades, perquè sinó el contrari
seria: amb la presencialitat què ha de fer un professor? Anar a
la classe, deixar l’examen i partir, per tant, doncs jo crec que
tothom ha entès que finalment algun tipus voluntari del
professor, això forma part també de la seva llibertat de càtedra,
voluntat del professor, ha fet o no ha fet aquest tipus de
prospeccions per veure si realment les coses (...). 

Evidentment els resultats són millors enguany que el curs
passat, és a dir, ja tenim dades per contrastar el nivell d’èxit
d’enguany i l’any passat. Per tant, la no presencialitat ha donat
bons resultats, segurament perquè també han tingut més temps
per estudiar. Però també vull fer una observació, l’examen no
presencial és un tema no resolt, la prova d’això és que les
universitats no presencials, em referesc a la UNED i a la UOC,
fins ara havien fet exàmens presencials, perquè realment no
podien, tot i que fan tota la seva formació no presencial,
l’examen el volien fer amb aquesta presencialitat. Per tant, és
un tema a explorar, jo crec que es va fer un bon protocol des de
secretaria general i, finalment, les queixes que hi havia al
principi, al començament, doncs s’han anat esvaint i finalment
hi ha hagut una acceptació prou generalitzada que el sistema ha
funcionat.

Del tema del Consell d’Estudiants, i tu en tens experiència,
nosaltres estam molt tranquils quan tenim un Consell
d’Estudiants que funciona com a tal, independentment dels
graus de consens que puguem tenir amb alguna línia o amb
l’altra; el que és molt important per a l’equip gestor és tenir un
interlocutor amb els estudiants, si no és molt difícil, perquè
també amb un consell de govern, si l’estudiant fa una
improvisació de coses que ja s’han pactat a nivell de deganats
o a nivell d’equip de govern, és molt difícil allà improvisar una
cosa alternativa, mentre que si hi ha una assistència efectiva en
aquestes comissions, en aquests òrgans de govern de la
universitat, ells allà realment són testimonis de com s’està
forjant tot el que s’ha de fer durant el curs.

Bé, jo el que vull dir respecte del cas que hi ha de
coronavirus a la universitat, que no és un rebrot, avui això se’ns
ha demanat, hi havia el director general de l’Àrea de Salut i ha
dit que això no era un rebrot, això és un cas en una població tan
gran com és la de la universitat, un cas que jo crec que ha posat
a prova, i això li he agraït, l’eficiència també d’aquest servei
d’atenció a la COVID; és a dir, si això va passar el diumenge,
el dilluns la universitat ja tenia coneixement d’aquesta persona,
ja tenia les 16 persones que havien estat més en contacte amb
ell, d’aquestes 16, 3 ja van quedar descartades, 13 s’han anat
fent proves, de moment totes les que han fet, vicerector, quan
s’han fet han donat negatives, i són les que estaven més
properes a ell. 

Per tant, entre aquest servei del Govern i la mateixa
universitat sí que tenim el protocol que funciona, per a
qualsevol cas que pugui passar, donar-li solució, perquè és
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impensable que a una comunitat com la universitat no hi hagués
mai cap tipus de situació d’aquestes. Però no es tracta d’un
brot, es tracta d’un cas aïllat, d’una persona que en aquests
moments té aquests símptomes, però són símptomes lleus, no
està hospitalitzada, i les persones que s’han fet les PCR, són
persones que han donat en aquest moment negatiu; són 4 de 13,
esperem que siguin 13 de 13, però, com a mínim, això també
ens dóna una certa tranquil·litat. Dir també que era una persona
que en el moment que hi era no havia tingut contacte ni amb
estudiants ni havia tingut contacte amb professorat. Per tant, ha
quedat molt circumscrit dins aquesta secretaria de l’edifici
Guillem Cifre. I sí, li traslladarem doncs aquesta voluntat de
prompta recuperació, perquè nosaltres també desitjam que es
recuperi el més prest possible.

Bé, jo aquí diria que els temes de les vulnerabilitats dels
estudiants, la nostra universitat des del 2013 sempre hem posat
en el nostre pressupost una partida per intentar ajudar aquells
estudiants que per alguna circumstància sobrevinguda, familiar,
personal, econòmica no hagués d’abandonar els seus estudis.
Per tant, tenim un sistema perquè en no poder pagar una
matrícula, no poder fer algun tipus d’actuació que hagi de fer,
això li impedís poder acabar els seus estudis. En aquest
moment ja des de gerència fins i tot s’ha augmentat aquesta
partida, perquè això garantia que tenint coneixement de
persones que es troben amb aquesta necessitat, no s’hagin de
veure perjudicades. Per tant, intentar minimitzar aquesta
escletxa ja no només digital, sinó l’escletxa econòmica que
pugui ocupar la part digital.

I de la part digital, Sra. Riera, 50 ordinadors són pocs, són
tots els que ens han demanat. És a dir, cap estudiant que ens ha
manifestat que tenia una mancança o bé d’ordinador, o bé de
tema de dades, o bé de wifi i això, nosaltres li hem donat
solució. Què és el que ha passat? I jo crec que aquí també s’ha
dit, és a dir, jo crec que aquí tothom ha donat el do de pit
perquè les conseqüències fossin mínimes, jo sé de famílies que
han hagut de compartir el seu ordinador amb la persona, amb
la mare o el pare, les persones que conviuen amb ell, que
havien de compaginar el teletreball per poder seguir unes
classes. Això el que hem de fer poc a poc és intentar minimitzar
aquesta situació. Per tant, si això no fos una cosa
extraordinària, fos una cosa que s’anés consolidant,
evidentment des de la universitat hauríem de posar elements, i
des del Govern evidentment, elements perquè això no acabi
passant.

Igual dit dels professors, els professors han fet les seves
classes des de ca seva, han utilitzat la seva xarxa, han utilitzat
els seus elements, per tant, un agraïment perquè haguessin
pogut reivindicar i dir, escoltin, en el meu ordinador faig les
meves coses, però no les de casa. És cert que molts de
professors, una part molt important, tenen aquests equipaments,
moltes vegades també gràcies als projectes de recerca. Per tant,
estaven també prou més ben aprovisionats per poder-hi acudir.
I els estudiants, bé els estudiants que a nosaltres ens han
manifestat aquesta necessitat els hem intentat donar aquesta
solució.

La planificació del 2020-21, jo no sé si després la
vicerectora voldrà fer alguna puntualització més, aquesta
previsió que hi ha és acceptada, com he dit abans, pels degans,

i d’alguna forma si hi hagués alguna novetat d’aquí al
començament de curs, o un cop començat el curs, s’activaria
aquest pla de contingència que ara s’està confegint. Però
nosaltres pensam que el dia 28 de setembre, (...) mitjans i
pràctiques de laboratori, perdó, es faran presencialment però
s’haurà d’utilitzar aquesta bimodalitat que hem dit abans.

I jo diria en el tema d’infraestructures, inversió en
infraestructures, també és una partida que no avui no he fet,
però també estam reclamant, nosaltres voldríem arribar a la
quantitat que tenia la universitat el 2008, abans de la crisi, per
a infraestructures, que en aquest moment no té però que, a poc
a poc, s’hi va acostant, per tant hem de fer front a algunes
infraestructures també amb aquesta part de recursos propis, que
venen de serveis de la universitat o de part de la investigació.
La infraestructura que comentàvem abans, a què feien
referència, que vaig comentar per Sant Llorenç, aquesta l’estem
intentant encarar aquest estiu; és una infraestructura que bé, a
mi em sorprèn el seu cost perquè és una infraestructura
d’endegament, evitar que el campus es pugui acabar inundant
amb una pluja d’aquestes, i només fer aquesta infraestructura
està a prop dels 800.000 euros, és una infraestructura que no es
veurà, aquests 800.000 euros els necessitaríem per a moltes
altres coses! Però sí que també, és de responsabilitat intentar
deixar el campus, que si mai hi ha un de nou natural doncs no
pugui quedar perjudicat, intentarem encarar-ho ràpidament,
però els dic, quasi 800.000 euros per intentar aturar una
possible riada que pogués venir al campus.

Infraestructures a les aules. Amb aquesta idea que pugui
haver-hi aquesta simultaneïtat de presencialitat utilitzant
videoconferència i streaming, s’està fent també en aquest
moment, s’ha fet ja una recopilació de necessitats de les aules
de diferents facultats, s’estan fent ja compres d’equipaments
d’streaming i compres també de tauletes per poder fer ja tota
aquesta part d’ensenyament no presencial, tenint en compte que
si no es queda aturat el campus els professors podrien fins i tot
fer les classes des de la universitat mateix, una altra cosa és la
presencialitat dels estudiants pel tema del respecte de la
distància o la no distància interna.

I el tema dels professors, bé, això té dues causes,
l’estructura del nostre professorat que és millorable té la causa
en aquesta infradotació, si nosaltres tenim una nominativa que
no arriba a pagar el capítol 1, poques coses podem fer més per
poder incrementar el capítol 1, si no tenim aquest tipus
d’empat. Tot i així, el que hem fet és que totes les persones que
havien aconseguit la seva acreditació, hagin pogut gaudir o no
hagin pogut optar a tenir el seu lloc de feina, i evidentment el
creixement de la necessitat s’ha anat satisfent a través de
professors associats i, ja dic, la figura..., no hauria de
desaparèixer, és important la figura d’associat per a la
universitat, el que sí hauria de desaparèixer és, potser, tanta
substitució de necessitats per a aquests professors associats que
sembla ser que l’Estatut del PDI que impulsa el nou ministeri
va un poc en aquesta línia, per intentar que els associats no
puguin fer més de 60 hores, per tant, ni tan sols tenir la
responsabilitat d’una assignatura, per tant, jo crec que això, poc
a poc, es corregirà.

La pregunta sobre si el 70% d’estudiants han assistit vol dir
que el 30% no assisteixen? Això és una dada millor que la
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presencialitat. Aquesta dada de seguiment de les aules, de les
classes, que hem donat, és millor que el seguiment real quan és
en presencial. L’obligatorietat d’assistir a classe no existeix a
la universitat, per tant, tot i que pot semblar que és negatiu, en
principi, la gent ha fet tot l’esforç que havia de fer per intentar
enganxar-s’hi ràpidament. Per tant, el que sí també és important
és veure que totes les connexions eren cinc dies a la setmana i
que fins i tot, tant estudiants com professors, els caps de
setmana també s’hi connectaven també, per tant que el tema
d’activitats que es proposaven s’anaven fent.

I, bé, entraré un poc a la pregunta que ha sortit en diferents
grups sobre les PBAU. Bé, jo no entraré a fer valoracions, jo
represent una institució que és plural, per tant ni a un cantó ni
a l’altre, jo no vull entrar en tema d’adoctrinament, no està fet
per adoctrinament, les proves de selectivitat de les PBAU són
proves que les fan conjuntament professors de la Universitat
amb professors de Secundària, per tant són proves que estan
molt contrastades. Evidentment, sempre impera la llibertat de
càtedra, per tant, ni el rector ni cap vicerector ni, molt manco
el conseller, té un control sobre el contingut, ja no només de
llengua, si no jo podria controlar matemàtiques, i per què he de
controlar matemàtiques, no?, que de vegades també ens ha
donat problemes. Per tant, és una prova de sociolingüística, que
pot agradar més, pot agradar manco, i ja veurem quin és el
resultat que ha tingut aquesta prova, però sí que li vull dir una
dada: en aquest moment, a hores d’ara, o com a mínim abans
d’entrar en aquesta sala, no teníem constància de cap queixa ni
de cap centre ni de cap estudiant en particular. Per tant, ha estat
un tema de valoració política que estau en tot el vostre dret, de
valoració política!, i si això ha passat a mitjans nacionals no és
perquè un estudiant l’hi hagi dut, per tant, aquí també, de
vegades hi ha una miqueta d’interès d’utilitzar políticament
algun tema que es pot produir dintre de la universitat, però que
això en qualsevol cas no pot ser una negativa total d’aquestes
proves que han estat modèliques atesa la seva complexitat, des
del punt de vista logístic, des del punt de vista d’implicació del
professorat. I cada any tenim algun tipus de prova que sempre
té alguna contestació, l’any passat en vam tenir una d’història,
que també va tenir la seva contestació. Per tant, aquestes PBAU
són proves que es fan conjuntament entre equips de la
universitat i equips dels centres, es corregeixen també per
equips de la universitat i per equips dels centres, i finalment
avui ja hem donat els resultats d’aquestes proves que més del
90%, han aprovat, que és una xifra molt important, tenint en
compte que un 27% més d’estudiants s’han examinat. Per tant,
hi ha hagut més gent que ha pogut accedir a aquestes proves.

El resultat és similar al d’altres anys i la nota mitjana s’ha
millorat, per tant, bé, podem discutir molt de temps sobre
l’oportunitat o no d’una o de tal prova però, com a mínim, la
prova PBAU del curs 2020 ha estat una prova, en general,
positiva i cadascú pot valorar una part que li interessi més. Si
a vostè és el tema de llengua el que li interessa més, pot fer la
seva valoració; a un altre li podrà interessar, perquè ha estat
més complicat l’examen de química, en farà la seva valoració,
però no surt més de l’àmbit d’intentar corregir si hi ha hagut
errors per a una altra...

Quina és la responsabilitat? La responsabilitat en aquests
casos és una prova de sociolingüística que, finalment, les
persones que són al capdavant de cada una de les temàtiques

han donat per bona, i si en aquest moment sembla que això ha
tengut un biaix, doncs es procurarà, això ja s’ha dit, es
procurarà que altres anys no hi hagin biaixos, no només amb
tema de llengua sinó també amb altres temes que poden ser de
més repercussió social.

I, el que deia la Sra. Guasp, una prova única a tota
Espanya..., jo crec que logísticament és quasi impossible, fer
una prova els mateixos dies, amb les mateixes preguntes i,
després, amb els mateixos criteris de correcció, no sé si hi ha
algú que té un protocol que realment pensa que això pot anar a
dalt..., jo crec que seria un gran avenç, però no hi és fins ara.
Anteriorment ja s’havia fet aquesta proposta, el ministre Wert
havia fet aquesta proposta, la va haver de retirar perquè era
pràcticament inviable des del punt de vista logístic, és que és
impossible!, és a dir, tants d’estudiants que es presenten a unes
proves, simultàniament fer-ho el mateix moment..., a no ser que
els concentris a un lloc. Per tant, jo crec que també és quasi
impossible poder concentrar només a un lloc, o en dos llocs, si
voleu, o a tres..., no?, però només concentrar... Perquè això què
significaria? Significaria que els estudiants dels llocs que no
tenen seu de les proves haurien de fer uns desplaçaments que
realment, això, qui ho costeja, la comunitat, el ministeri, les
famílies?

Per tant, jo crec que del que es tracta una miqueta és que les
proves es facin des de cada comunitat, cada vegada es vagin
perfeccionant més les proves, hi hagi els controls que hi hagi
d’haver, perquè siguin proves contrastables, i això després
passa que de vegades a comunitats els resultats són millors i a
comunitats altres vegades són pitjors però també això varia, en
termes generals.

Per tant, jo crec que la prova única pot ser des del punt de
vista de dir “això seria més just”, no li dic que no, però des del
punt de vista logístic, si algú troba el protocol, troba la fórmula,
segurament ja seria una cosa a suportar, però en aquest moment
no ha estat damunt la taula.

Bé, no sé si responc a tots, és complicat això de voler
respondre a tots, jo em sentiria més còmode fent-ho un a un,
però bé, en tot cas, ara com que hi ha una mica de rèplica puc
fer el segon torn. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Huguet, ara passarem als torns de
rèplica i tindrà la paraula la Sra. Riera pel Grup Parlamentari
Popular, per cinc minuts. Endavant. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies rector, per les seves
explicacions, evidentment ens ha donat més llum a moltes de
les qüestions que hem demanat, més que a qualsevol
compareixença del conseller que, com han dit també els meus
companys, sempre ha estat prou fosc i poc transparent a les
preguntes, a les compareixences, i a qualsevol interpel·lació
que li fem des del meu grup, des de qualsevol altre grup.

Però sí hi ha una sèrie de qüestions que han quedat fora
respondre que entenc que amb la quantitat de preguntes que li
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hem fet tots, també, és lògic, però voldria fer incidència en
alguna d’elles.

En primer lloc, li he de dir que jo respect que vostè no faci
valoracions sobre els continguts, o de les proves de l’EBAU, o
de les intervencions que hagin fet els diferents professors a les
mateixes, però no ho compartesc, crec que les proves de
l’EBAU tenen suficientment importància perquè qualcú es
responsabilitzi del seu contingut, no parlam de la part
lingüística, parlam de la part d’estat de dret, és a dir, el que a
nosaltres ens preocupa no és que siguin proves de català, és que
s’ataca l’estat de dret que reconeix la nostra Constitució i les
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, és a dir, és més un tema
institucional i de defensa de la Constitució i de la democràcia,
més que un tema de llengua. Per tant, no volem confondre les
qüestions i creiem que és important.

Tenim un conseller, que és conseller d’Educació i també
d’Universitats, sí s’hauria de fer càrrec d’aquesta
responsabilitat.

Tenim uns exàmens que, segons vostè, es preparen entre
professors de secundària, que depenen directament de la
conselleria, i professors universitaris i pensam que la llibertat
de càtedra, que és universitària, no d’estudis obligatoris,
diferent és l’autonomia de centres que la llibertat de càtedra, i
encara així no justifica que aquesta llibertat de càtedra pugui
donar aquesta llibertat de continguts a unes proves tan
importants com és la selectivitat. No és una opinió política, és
una opinió que ha sortit a més als mitjans de comunicació els
quals se n’han fet ressò perquè hi ha hagut una preocupació, no
només pel meu grup, sinó, en general, per la societat. I vull que
aquesta reflexió meva també consti en acta.

La companya de Ciudadanos ha comentat el tema de les
proves PBAU úniques. Jo abans no he fet la intervenció
referent a aquest tema perquè no he tengut temps, però sí
voldria dir que en el juny del 2019 va ser una iniciativa del
Partit Popular en el Congrés reclamar aquesta prova única, que
després s’hi varen sumar altres grups, i ens alegra perquè
pensam que és una cosa que seria positiva.

A més, a la intervenció que ja li vàrem fer a l’any 2018, en
què vostè ja va comentar que, des d’un punt de vista pragmàtic
seria difícil, però sí va dir que des d’un punt de vista més
conceptual no era cap disbarat o no era cap beneitura, que era
per ventura una possibilitat per poder oferir una igualtat
d’oportunitats a tots els estudiants, que no hi hagués
discriminacions, que no hi hagués diferència de resultats, com
ha passat a vegades aquí, les notes són molt baixes en relació
amb altres comunitats, crec que Canàries o altres comunitats
han tengut uns resultats molt dispars, sense que les avaluacions
que s’han fet a nivell estadístic dels alumnes determini que hi
hagi d’haver aquestes diferències. La qual cosa vol dir que per
ventura les proves han discriminat els resultats d’uns alumnes
respecte dels altres.

També ens va dir, ho dic o hi faig incidència perquè va dir
a l’any 2018 que s’estava fent feina amb el Consell
d’Universitats i jo li dic o li plantejo la possibilitat que es torni
analitzar o saber si es continua fent feina en aquesta línia o si

s’ha deixat de banda, tenint en compte, a més, que la ministra
Celaá no és partidària d’aquesta possibilitat.

Voldríem saber si la coordinació amb la Conselleria
d’Educació es fa a través de la secretària autonòmica o
directament amb el director de Planificació o d’Universitats,
com ens ha comentat a la seva exposició. La secretària
autonòmica va comparèixer aquí per demostrar o intentar
demostrar la seva idoneïtat i no va saber contestar moltes
qüestions, com el tema de la residència i la llista d’espera o el
tema de les necessitats de la nova biblioteca que vostès de
vegades ens han traslladat, i que ella no va considerar prioritari.
Jo voldria saber si realment tenen una coordinació a través
d’aquesta secretaria autonòmica o li resulta més factible i més
pràctic directament a través del director general.

En relació amb altres qüestions que no he plantejat abans,
volia fer incidència, que no se m’oblidi, en el tema dels nous
graus, noves titulacions, dobles graus. Recordi vostè que a
l’any 2018 ens va comentar que hi havia 36 graus i 4 dels quals
eren dobles. Jo record que a l’etapa del Govern Popular es va
avançar, o jo pens que a la meva (...) es va avançar en moments
de dificultat en el sentit d’establir nous graus i dobles
titulacions i voldríem saber si s’ha fet qualque passa endavant
en aquests dos anys de la darrera vegada que vostè va
comparèixer.

També com es troba el conveni signat amb l’IRIE, l’Institut
de Recerca i Innovació Educativa, si ho recorda, ens va dur
molta feina que el conseller apostàs per aquest conveni tenint
en compte que hi havia la possibilitat de fer informes que
assessorassin en matèria de lluita contra l’abandonament
escolar, que nosaltres li vàrem reclamar reiteradament durant
anys, i voldríem saber si funciona, perquè s’havien de fer unes
aportacions anuals per fer una feina. Voldríem saber si s’ha
començat la feina o val la pena continuar insistint perquè es
posi en marxa.

Vostè demana una comissió de ciència i tecnologia,
voldríem saber quan va enviar la carta al president del
Parlament per veure si ens..., si reclamam que se’ns doni
trasllat o se’ns donarà aviat trasllat o hem de fer qualque tipus
d’insistència. 

Vull recordar-li en relació amb les comissions mixtes que
nosaltres som un pocs escèptics des del moment que es va fer
una comissió ja pel tema de la Universitat..., perdoni, dels
estudis de Medicina. La veritat és que en un parell d’anys no
s’ha tornat a reunir d’ençà que es varen posar en marxa els
estudis, o el meu grup no té constància que s’hagin fet...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -s’ha anul·lat? No s’ha tornat a fer? Idò, és una llàstima,
perquè si reclamam comissions que les que estiguin en marxa
per als estudis que s’han posat ara en marxa, que s’insisteix i
que s’aposta per aquests, doncs, saber com evolucionen, com
evolucionen els estudis, el nombre d’estudiants que s’apunten,
les promocions que puguin sortir. Fer una mica de seguiment
pens que podria ser interessant des del Parlament, que per això
es va apostar més al principi.
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El conseller va dir a principi d’any, quan es va presentar el
pressupost del 2020, que era una..., la pujada en matèria
d’universitat era inferior a altres anys, però que tot i això
s’estudiava fer un conveni de finançament analitzant objectius
universitaris. Voldria saber si s’ha fet qualque fet amb la
Conselleria d’Hisenda en aquesta línia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Riera, vagi acabant perquè s’ha esgotat el
temps.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, sí, la veritat és que són molt
pocs cinc minuts per fer tantes preguntes.

Únicament, ja per tancar, idò, insistir en els temes del
proper curs. Ens preocupa, com a la resta de grups, que es
puguin fer aquests torns, aquesta semipresencialitat, un sí un no
amb els recursos que hi ha, amb els professors que hi ha, amb
les demandes i amb les mancances que sabem i que vostè ens
trasllada que hi ha, i donar-li tot el nostre suport per poder fer
les reclamacions que facin falta perquè el curs sigui de la major
qualitat possible i de la màxima qualitat des del punt de vista
sanitari i d’aplicació dels protocols que facin falta per als
estudiants i per als professors, evidentment. 

Vull donar-li les gràcies i l’enhorabona per la feina que fa
tot el seu equip, vostè i evidentment la Universitat de les
nostres Illes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Seria el torn del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, però en aquest moment no hi ha cap diputat.
Doncs, passem al torn de rèplica del Grup Parlamentari
Ciudadanos, la Sra. Guasp, per cinc minuts. Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, presidenta. Vull donar-li l’enhorabona, rector, per
la bona feina que fa a la Universitat, també al seu equip i, de
veres, doncs agrair-li que avui ens hagi donat tota classe
d’explicacions. I em sum al que ha dit la Sra. Riera, que ens ha
donat molta més llum vostè avui que el conseller a moltes de
les seves compareixences.

M’ha faltat tal vegada que ens contesti part de les meves
preguntes de finançament, dels fons europeus i dels projectes
europeus que ara, doncs, està la Universitat, és un tema que
m’interessa i que m’agradaria saber en quins projectes europeus
o quin finançament europea rep la UIB.

També el fons específic que havia demanat la secretària
autonòmica i el conseller a la conferència estatal, si tenim
constància que s’ha negociat, s’aconseguirà un fons específic
per al curs acadèmic universitari?

La xifra també de finançament i d’inversió que es fa o que
està prevista per al curs que ve per alumne, o sigui, la xifra,
perquè així doncs ja el conseller no em podrà dir a cap de les
seves rèpliques que utilitz la xifra del 2016, que és la que
consta i que a la seva intervenció d’obertura d’inici de curs
acadèmic es va utilitzar.

En relació amb la seva valoració que fa del que hem
comentat el Grup Popular i altres grups avui a la comissió,
doncs, li vull dir que des de Ciutadans creiem que la llibertat de
càtedra no empara aquest ús d’un article, que sí és un article
d’un comentari de text i és un article d’opinió, no és que es faci
ús d’aquestes paraules que surten d’aquest article. Clarament,
nosaltres no fem aquesta asseveració d’adoctrinament, però sí
de sesgo ideológico que té d’identitari que té l’article en contra
de, com bé ha dit la Sra. Riera, en contra de l’estat de dret i de
la nostra Constitució, la qual creiem que s’ha de preservar. I
nosaltres sempre voldrem aquesta neutralitat ideològica en els
termes que siguin possibles.

Res més, sumar-me al que s’ha dit, agrair-li que avui sigui
aquí compareixent, donant-nos tota classe d’informacions.
També m’ha quedat clar el sistema de presencialitat i l’aposta
clara que fa i el seu suport, com a rector, a aquest sistema de
presencialitat.

I res més per la nostra part. Gràcies, rector.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. És el torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas, per cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. No, només per part nostra agrair-li que
hagi vengut avui horabaixa, agrair a tot el seu equip la seva
presència i la seva paciència.

I només per acabar, recomanar a tots els presents la lectura
de qualsevol dels llibres publicats per l’autor pobler Melcior
Comes, un autor que du des del 2003 publicant novel·la i la
veritat és que val la pena llegir-la per la seva qualitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. És el torn de paraula pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos,
per cinc minuts. Endavant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias por la recomendación, Sr.
Mas. Sólo quería hacer una matización al Sr. Fernández, que ha
dicho antes que, hombre, que no es para ponerse así con la
prueba de lengua y literatura catalana, “porque en Madrid hay
textos de Franco”. Estaba preocupado porque en el día de hoy
aún no había salido Franco a pasear y ha sido a las 18:57 horas
cuando el Partido Socialista ha salido con Franco, ya le
echábamos de menos porque, como para ustedes Franco murió
ayer, pues le agradezco la cita.
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De todas formas tenga usted en cuenta una cosa, ojo a lo
que respondan si hay textos de Franco, porque con las leyes de
memoria histórica que quieren aprobar, según lo que contesten
se van a la cárcel. Así que ojo a esa libertad también de opinión
que ustedes defienden desde el Congreso de los Diputados.

No es lo mismo unos textos que hablen de personajes
históricos, como decía el Sr. Fernández, Franco, o Felipe II, o
los Reyes Católicos, que hablar sobre cuestiones que atienden
a la realidad, al día a día y que además obligan a responder
sobre un asunto que está en el currículo de lengua catalana,
como he relatado antes. De ahí que nosotros sí que creamos que
es un gravísimo adoctrinamiento que se ha sufrido, porque este
texto de este autor, el Sr. Melcior Comes, atiende a una serie de
cuestiones, asocia, y lo vuelvo a repetir, el castellano con la
Guardia Civil, con lengua del imperio, y además lleva a la
respuesta del famoso conflicto lingüístico, “minorización y
normalización”, que el alumno está obligado a responder tal
como le han enseñado en ese... o como le han obligado en ese
currículo. 

Con lo cual para nosotros sí que hay adoctrinamiento y,
además, a mí lo que me parece asombroso también es que usted
no responda, porque yo le he preguntado sobre este tema y
usted ha dicho que no entra a valorar, pues usted tiene que
entrar a valorar, porque usted es el máximo responsable de
estas pruebas. Usted es el último responsable de lo que pase en
unas pruebas de acceso a la universidad y si hay un texto que
claramente es adoctrinador y que coarta a los alumnos, para
responder en un determinado sentido, pues debe usted decir
algo, porque esas quejas que dice usted: “no hemos recibido
ninguna queja de los alumnos, ni de los profesores”. Eso pasa
en las mejores dictaduras, cuando alguien no se atreve a decir
algo, por temor a represalias, de repente sale en la prensa y no
sabemos quién lo ha denunciado.

Bueno, eso es lo que está sucediendo, -sí, sí, ríanse- pero
eso es lo que sucede en la Universidad de las Islas Baleares,
que, desgraciadamente, y se lo vuelvo a repetir, no es un
ejemplo de prestigio académico. Bueno, aunque a ustedes les
parezca que según el Times Higher Education, estemos entre
la 501 y la 600 en ciencias, entra la 401 y la 500 en sociales o
humanidades, o que, según el Ranking de Shanghai de este
mismo año pasado, estemos entre la 401 y 500. Bueno, dentro
de la catástrofe nacional, pues estos son los datos.

Entonces, yo creo que se haga famosa esta universidad por
cuestiones de sectarismo nacionalista, como el que se deprende
de este texto, es una mala noticia. Usted no me ha respondido,
usted dice que no valora esto que afecta a las libertades de los
alumnos. 

Tampoco me ha respondido cuando le he dicho que se
señala a los alumnos sobre tema lingüístico, porque nosotros
que esta situación se haya dado en la asignatura de lengua
catalana y literatura nos parece fatal, pero que hubiera pasado
en otra materia nos parecería igualmente mal, porque una cosa
es la libertad de cátedra y otra cosa es a lo que se deben todos
los docentes públicos, que es a la escrupulosa neutralidad
ideológica y política en el desarrollo de sus funciones, que es
lo que no sucede ahora en la universidad, y tampoco sucede en
la mayoría de centros públicos de educación de Baleares.

Y le he preguntado sobre qué pasa con la discriminación
lingüística también a la hora de dar los exámenes, porque todos
los dan exclusivamente en catalán. Usted cuando yo he dicho
esto antes me movía la cabeza, diciendo que eso no sucede. Eso
sucede y se señala al que elige el examen en castellano. Dígame
usted si no es señalar esto, estos son los exámenes que se dan,
los de lengua catalana y literatura en catalán y cualquier otro
que se de en catalán se da en este color, y cuando alguien lo
elige en español, se dan en otro color, en amarillo. O sea el
alumno tiene, primero, que si quiere un examen en castellano
tiene que levantar la mano, y al profesor que está vigilando, por
cierto alguno de ellos con un lacito amarillo puesto aquí, le
tiene que decir: “quiero el examen en castellano”. Cuando
piden en castellano, ¿sabe qué le dice el profesor? -esto ha
pasado ahora, eh, la semana pasada-, el profesor le dice:
“¿usted está exento de catalán?” Y el alumno dice “no, yo es
que tengo derecho a pedirlo en castellano”. Por cierto, tiempo
que se va perdiendo para responder la prueba.

Sí, sí, si quiere después debatimos con ustedes, no hay
ningún problema. Tiempo que se va descontando.

En algunas materias ni siquiera ha habido la opción de
examen en castellano, ni siquiera ha habido la opción de
examen en castellano. Usted dígame a mí si, encima, cuando lo
piden, y tener que pasar todos estos filtros, si encima se van a
atrever a contestar algo en contra de comentarios de textos
como estos, y si se está garantizando la libertad lingüística, o se
está señalando a los alumnos que eligen en castellano. Por
cierto, en color amarillo, se acuerda de la Alemania de los años
30 que señalaban a quien era judío y a quien no, según la
elección. Pues aquí está pasando lo mismo con el idioma.

Ustedes están aplicando un apartheid lingüístico en la
universidad, ustedes, a lo mismo que sucede en la educación
pública, ustedes, los que estaban antes también. Pero usted es
el máximo responsable de lo que está pasando en la
universidad. A mí me parece lamentable...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Campos, que s’ha acabat el temps. Vagi
acabant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... -termino-, me parece lamentable el atropello a las libertades,
¿por qué no dan los exámenes en los dos idiomas y que elijan
libremente cualquiera de los dos? Y ¿por qué los señalan a los
alumnos? A esto no me ha respondido, yo espero que me
responda en algún momento.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Ara té el torn de paraula el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, la Sra. Pons,
per un temps de cinc minuts. Endavant.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra Presidenta. Sr. Rector, la sort m’ha col·locat en
aquest moment i en aquest lloc i sempre les meves
intervencions anirien dirigides a contestar al meu predecessor,
però no cauré en aquesta temptació perquè ja duim un any
pràcticament de legislatura i no ho faré,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, ja li agradaria que ho fes-, però no ho faré en aquesta
ocasió ja no vull caure en aquesta trampa que seria tan fàcil.

En qualsevol cas, vostè no es preocupi, això és així
habitualment, si ve molt ja veurà com la cosa funciona així. I
bé, simplement faria un parell de reflexions molt ràpides.

Primer, vostè ha parlat de la residència, estic d’acord que hi
ha d’haver una voluntat política, efectivament ha de ser així,
volem residència, la fem, i ja està, perquè altres coses que s’han
volgut fer, com ha quedat demostrat per exemple amb la
Facultat de Medicina, s’han fet, per tant, acció. Aquesta
residència que vostè diu que podríem començar, a través
d’altres mecanismes que la universitat continua en marxa, per
a quan seria? Entenem que l’aposta que vostès fan és al
campus, però també parla d’una solució a Palma, és a dir, que
fem un doblet de residències, no seria només una sinó que en
serien dues en aquest cas. A nosaltres ens hi trobarà, ja sap que
sempre els hem donat suport en aquesta qüestió. A més,
pensam que forma part de la normalitat dels estudiants i també
que forma part de la geografia de les ciutats d’Espanya i del
món.

Pel que fa a la recerca, totalment d’acord que hem de tirar
cap aquí, cap a una diversificació econòmica, estam cansats de
dir que el monocultiu del turisme no ens abasta, però així i tot
sempre caiem en la mateixa trampa i en les antigues polítiques
i veiem com avui, en el 2021, ens trobam allà mateix amb una
crisi que té a veure molt i ens farà molt de mal, més a nosaltres
a la nostra comunitat, perquè vivim pràcticament i
exclusivament, a pesar de tots els esforços o de totes les bones
intencions, del turisme.

Curs 2020-2021, vostè ha parlat d’aquests grups mitjans i
petits, que serien presencials, dels grups grans, que serien
aquesta bimodalitat, un dia, com els cotxes a Madrid, un dia
vendrien uns i un altre dia vendrien els altres. I ha dit: “una
fórmula que està funcionant”, on està funcionant? És una
pregunta, perquè no sé on funciona i de quina manera.

Els exàmens no presencials, efectivament, és un tema no
resolt i, a més, és un problema, jo crec que, efectivament, molts
dels alumnes universitaris, els que estudien aquí i els que
estudien a altres universitats d’Espanya s’han vist obligats,
perquè no n’ha quedat d’altra, a fer exàmens no presencials, i
es queixen dels desavantatges que suposa, que troben que el
temps no els abasta, que llavors, a més, ho han d’enviar, que de
vegades les connexions no són tan bones com haurien de ser.
Quina seria... com és o com es resoldria aquest tema? Perquè
estam d’acord que s’ha de millorar molt, no sé si passa per la
tècnica, passa per pensar un model que vagi bé a tots, no sé si
vostè té o no una solució.

Llavors hi ha una qüestió que voldria demanar que té a
veure amb els investigadors de la Universitat i l’hospital de Son
Espases que crec que, precisament, treballen amb un instrument
que faria la diagnosi de la COVID-19 d’una manera ràpida i
que podria ajudar a aquesta diagnosi. No sé en quin punt està
aquesta investigació, si serà aviat o no.

Llavors, aquests graus, com per exemple Nutrició i
Dietètica, si perillen ara mateix amb la situació que vivim, o si
tot això que s’ha de posar en marxa, supòs que el que s’ha de
posar en marxa enguany no, però el que s’ha de posar en marxa
l’any que ve si perilla o no.

No m’ha contestat una cosa que és el finançament, el
compromís de finançament extraordinari, que és
imprescindible, perquè tot això que han fet ara amb les proves
de selectivitat i el que vendrà ara, si hi ha un compromís per
escrit de la conselleria i si està ja la partida assignada d’allò
que necessitaran, o si vostès els passaran la factura i els
pagaran o com funciona?

I totalment d’acord amb aquesta comissió de ciència i
tecnologia, moltes vegades ens trobam peix en aquestes
qüestions perquè ens assabentam de les coses a través de les
publicacions o a través dels mitjans de comunicació. Per tant,
pensam que és una manera d’obrir aquest món al parlamentaris,
però també a la ciutadania perquè nosaltres també som
portaveus d’allò que els ciutadans volen saber.

Així que res, moltíssimes gràcies per la seva paciència, i al
seu equip, que ha vengut ben acompanyat, veig moltes cares
conegudes. Així que gràcies i, bé, que sigui fins aviat i que tot
vagi bé per al bé dels nostres estudiants que són el nostre futur.

Gràcies, i gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara seria el torn del Grup Parlamentari
Mixt, però com que no hi ha cap diputat, passam el torn al
Grup Parlamentari Socialista i té la paraula el Sr. Fernández,
per un temps de cinc minuts. Endavant.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Huguet, res, molt breument,
agrair-li la seva compareixença, la seva paciència per contestar
les nostres preguntes, per escoltar algunes asseveracions en seu
parlamentària. Ja li avanç que nosaltres no ens acabarem
d’acostumar mai, imagín que vostès que no vénen tan sovint a
la seu parlamentària, menys encara, però aquest és el dia a dia
i no gastaré més temps a fer-hi referència, encara que sigui
indirecta.

Només vull dir-li, em qued amb la seva proposta a partir de
setembre de poder reunir-nos amb vostès, són moltes preguntes,
són molts de comentaris, quinze minuts és un diàleg gens
interactiu en aquest sentit i podrem avançar en moltíssimes
qüestions. Si traslladar-los el nostre parer, la nostra posició a un
moment que, ja li dic, el que fem és encoratjar-los i donar-los
la mà perquè puguem ser capaços d’alguna manera de construir
una universitat més dinàmica, més oberta a la innovació i a les
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demandes de la pròpia societat, una universitat que sigui
competitiva, amb més recursos, que sigui transparent en la seva
mateixa governança, que sigui crítica, però sobretot que sigui
compromesa amb la seva dimensió social.

En aquest sentit, a nosaltres, al meu grup parlamentari el
trobarà sempre.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fernández. Ara el torn de contrarèplica és per
al Sr. Rector. Sr. Huguet, quan vulgui.

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

Crec que ara seré més capaç de contestar amb més precisió
les preguntes perquè han estat menys i les tenc apuntades. 

La coordinació amb la conselleria és..., en aquest moment
ha estat pràcticament conjunta entre conseller, secretària
autonòmica i director general, parlaven de temes concrets en
general, i també venien els vicerectors més implicats en cada
tema que tractaven, si era un tema d’EBAU amb la vicerectora
d’Estudiants, també amb el vicerector de Campus perquè el
tema a gestionar no només és del campus sinó d’altres espais,
i normalment també sempre la gerent, perquè doncs sempre
afecta el tema econòmic, que després contestaré a la Sra. Pons.

Per tant, quan li dic coordinació en aquest moment,
coordinació és pràcticament d’equip a equip. És cert que el
vicerector de Recerca parla més directament amb el director
general de Política Lingüística i Recerca. El director..., el
vicerector de Docència amb els temes docents parla més amb
el director general de Política Universitària i amb els temes
així, generals, parlam amb la secretària autonòmica. I jo
normalment, quan he tengut aquests tipus de reunions, si hi ha
alguna cosa més interaccional amb el conseller, quan (...) més
normal, però ara hem funcionat més en equip i quan hi havia
aquests tipus de trobades era amb tots tres, amb nosaltres tres,
quatre, amb els que fóssim. 

El tema de nous estudis, bé, la pandèmia ens ha vengut a
aturar una cosa que ja estava pràcticament a la graella de
sortida, hi havia dos estudis més o manco compromesos, que
era l’estudi de Farmàcia i l’estudi d’Educació Física, Ciències
de l’Activitat Física i l’Esport. Per què aquestes dues carreres?
Perquè després d’aquests dos graus, perquè després de fer una
anàlisi de quins eren els graus que tenien més estudiants de les
Illes Balears que anaven a altres universitats eren aquests dos.
Els he de manifestar que per a mi va ser una sorpresa que fos
Farmàcia, perquè Farmàcia ha canviat moltíssim, ja no és
estudiar Farmàcia per continuar amb la farmàcia del pare o de
l’avi, sinó que realment també tenen unes possibilitats
d’inserció laboral més àmplia amb tot el tema de nutrició, tot
el tema de dietètica, el tema de laboratoris, per tant, Farmàcia
és una de les carreres que tenim més estudiants que se’n van
fora.

I el tema de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport també,
i aquest sí que en aquest moment té molt de guany perquè amb
tot això dels entrenador personals, tot el tema del lligam amb
fisioteràpia, aquest tipus de coses, pensàvem fins i tot que quan
estigués instal·lat..., estigués implantat es pogués fer un màster
conjunt entre el tema de la Ciència de l’Activitat Física i
l’Esport i també fisioteràpia, que també és interessant.

Això ha quedat aturat, i segurament ara, quan reprenguem
aquestes negociacions, és una de les coses que estarà damunt la
taula i segurament es reprendran ràpidament.

També hi havia voluntat per part de la conselleria després
fer un altre estudi per intentar veure per on s’hauria d’orientar
i d’alguna manera també fer una certa temporalització. Açò va
lligat, un poc també ho deia el Sr. Mas abans, intenta també
donar resposta a noves necessitats que puguin sorgir des del
punt de vista empresarial. Per tant, tal vegada hem de ser més
flexibles i el problema que tenim a nivell d’Espanya és que
aconseguir un grau dura molt de temps, mínim quasi dos anys,
-Xavi, eh?-, i és una cosa com a molt estàtica, és una cosa com
molt poc modificable i, en tot cas, això de vegades se supleix
amb aquests tipus d’estudis propis que realment el que
permeten és donar una resposta ràpida i de vegades compartir
l’estudi propi amb un estudi de grau, com va passar amb el
tema de Direcció Hotelera, que durant molt de temps va ser un
títol propi, i ara s’ha produït la circumstància que realment s’ha
pogut fer un grau.

Per tant, si volem donar resposta a necessitats que puguin
sorgir a nivell empresarial haurem de començar tal vegada amb
algun tipus propi amb voluntat de ser convertit després en un
grau oficial. I crec que això serà un poc la fórmula perquè és
veritat que tothom diu que les noves professions ja no les estam
estudiant, perquè els estudiants de batxillerat ara segurament
faran professions que encara ni existeixen. Qui s’imaginava fa
un temps que hi hauria alguna persona que faria una miqueta de
community manager, això no sabíem ni què era, això de
manejar el tema d’internet. No, però quants anys fa que
parlàvem de community manager? Pocs, deu, deu, però sí,
d’aquí deu anys sí que en parlarem, no ho sé, parlarem
d’aquests robots i parlarem de mirar la propietat intel·lectual
dels que produeixen robots perquè finalment també seran
creadors. Per tant, parlam de coses que en aquest moment no hi
són, per tant, hauran de ser estudis molt, molt flexibles, però,
com a mínim, encara dintre de la part tradicional aquests
estudis de Farmàcia i d’Activitats Físiques estan (...).

El conveni signat amb l’IRIE. És veritat que vàrem haver
d’intervenir i en això vàrem ajudar realment que es firmés, es
manté de forma estable. El que es va fer va ser substituir dues
persones que normalment estaven en comissió de serveis que
donaven servei a l’Institut de Ciències de l’Educació d’abans,
per dos contractes que finalment es fan, conjuntament entre
conselleria i Universitat, i que el conveni el que marca és una
quantitat de 50.000 euros, que segurament quan es renovi
s’haurà de canviar aquesta quantitat. Però des del primer
moment que es va arribar a signar hi ha hagut una regularitat
fins a dia d’avui. 

La comissió de la Facultat de Medicina vostè recordarà que
precisament va ser el Sr. Font que, a Cas Jai, un dia va dir:
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escoltau, si aquí només venim a parlar de medicina quin sentit
té? Medicina s’ha posat en marxa, ja funciona. O venim aquí a
parlar de tota la Universitat o no importa parlar de Medicina,
perquè finalment ha de ser un estudi que funcioni de manera
normal dins de la Universitat, com ha passat. Segurament el
que falta és que aquesta comissió que es va crear es faci
formalment. L’hem aturat, perquè és veritat que no hem fet cap
més reunió, perquè vàrem quedar una miqueta així i vàrem dir,
bé, ja no té sentit fer més reunions, i això. Va ser una miqueta
de consens que no tenia massa sentit, però quan vulguin ens
podem reunir amb el degà de Medicina i amb totes les dades
que facin falta.

En aquest moment tenim que ja més del 50% d’estudiants
són de les Illes Balears, cosa que semblava que això no passaria
mai. A més a més, amb això hem aconseguit que estudiants que
havien sortit fora, que anaven a països de l’est a estudiar
Medicina a partir de tercer, que ja són assignatures més
clíniques, doncs poden entrar per aquesta segona via. Per tant,
també hem fet una miqueta de retorn de persones, amb el
benefici que això significa socialment per a les Illes Balears
que han pogut venir aquí.

I el conveni de finançament em semblava que ho havia dit,
aquest conveni va quedar aturat precisament en el moment del
confinament. És cert que també nosaltres vam dir a la
conselleria que essent un equip que finalment li quedava un any
de mandat, també era difícil prendre segons quins tipus de
compromisos si un altre equip venia. Per tant, el que podíem fer
era parlar de les coses amb les quals més o manco estàvem
d’acord i deixar-ho així, i un poc la data era, si això no ho
podem firmar abans del mes de març, no té massa sentit que
aquest equip signi un compromís a cinc anys o a quatre anys de
finançament, que estic segur que el nou equip ho encetarà amb
aquest equip de la conselleria.

I del curs 20-21, no sé vicerector si volguessin completar
alguna cosa més del que jo hagi dit, per a la Sra. Riera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment.

EL SR. VICERECTOR DE DOCÈNCIA (Joan Frau i
Munar):

Bé, bones tardes. Simplement, un poc reiterar les paraules
del rector, la Universitat de les Illes Balears és una universitat
presencial, per tant, aquesta és la nostra idea de plantejament
del curs 20-21. Dins aquest plantejament general, els grups
mitjans i els grups petits sí que es farien grups presencials,
igual que a les pràctiques de laboratori.

I en el cas dels grups grans, és clar, aquí ja dependrà un poc
de la relació entre la capacitat de les aules i la matrícula de
cada una de les assignatures. Si és possible, els grups grans
serien presencials, sempre que es puguin assolir aquests
distanciaments interpersonals i, si no és possible, es programen
alternatives les quals poden ser, per exemple, la
videoconferència, o aquesta videoconferència diguéssim amb
presencialitat reduïda, que implicaria la rotació d’alumnes un
dia per l’altre.

Aquests diferents escenaris són els que ara s’acaben ja de
perfilar, perquè començam matrícules dia 27 de juliol, d’aquí
10 dies, per tant, els horaris demà es publiquen, precisament
demà es publiquen, amb període d’esmenes, i ja els tendrem
publicats i ja seran definitius. I aquest és l’escenari amb el que
han fet feina els diferents centre de la universitat, un poc també
dins aquesta pauta general, aquestes directius generals que
comentava el rector, però també tenint en compte que cada
grau, que cada edifici és diferents i que les característiques de
les aules també no són les mateixes per tot.

Aquesta és un poc la pauta d’aquesta presencialitat
adaptada. I després el que també acabam és aquest pla de
contingència, que esperem que no haguem d’aplicar, però, en
cas d’un retorn i d’un aïllament massiu, una altra vegada. Però
bé, esperem que quedi dins un calaix, però l’hem de tenir
previst.

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

Si li sembla, Sra. Riera, passaré a contestar a la Sra. Guasp.
Pel que fa al tema de projectes europeus, no sé si es referia a
projectes europeus, en general, o projectes europeus que es
referien a la COVID-19,...

(Se sent de fons la Sra. Guasp i Barrero que diu “en
general”)

En general. En aquests moments, Enrique, quants? 19

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Tot era a projectes. Per quina quantitat més o menys?

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, perdoni. Un moment...

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

Ens diu que n’hi ha un 12..., no, ho diré, ens diu que hi ha
uns 12 projectes europeus en aquest moment en funcionament.

Els fons...

(Pèrdua de so)

Perdó. Pel tema del fons específic que havia anunciat, bé
d’alguna manera depèn del que vindrà ara de Madrid. Nosaltres
el que hem pensat és que si vénen 400 milions, açò és un
exercici fàcil, si vénen 400 milions, i nosaltres representam
l’1% d’aquesta població d’ensenyament superior, aquí haurien
d’arribar 4 milions, si n’arriben menys... I si arriben 4 milions
i nosaltres representam aquest 0,8, doncs haurien de ser
3.200.000 per poder pal·liar aquests efectes a nivell
d’universitat. Però són els comptes de qui voldria que això fos
en positiu i que més o manco respectessin aquesta igualtat amb
el tema del repartiment a nivell autonòmic.
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El que passa és que això no depèn de nosaltres, el que sí
tenim és el compromís del conseller que si es rep amb caràcter
finalista, es canalitzarà també de forma finalista cap a
l’ensenyament superior, no només universitat, també el tema
d’FP superior, el tema de l’auditori.

El tema de finançament per estudiant. Jo li passaré, perquè
l’he botada aposta, perquè el conseller dirà el mateix, i després
jo, quan vegin aquesta dada d’aquí, en el següent Consell de
Govern va dir: qui menteix, el conseller o vostè? I jo crec que
no mentia cap dels dos, el que passa és que nosaltres donem les
dades, en aquest cas..., ara enguany jo podem donar les dades
referides al 2017, perquè són les dades oficials que dóna el
ministeri, perquè van dos anys... van amb exercicis ja tancats,
per tant, nosaltres les dades que tenim són del 2017 i, a més a
més, parlam del 2020. Si ho mira, hem tingut una progressió
d’inversió per estudiant, però així i tot, en el 2020 tenim una
inversió de 5.513 euros per estudiant, que està molt lluny del
2017, dels 6.000 euros, són 500 euros del 2017 de mitjana. Per
tant, si li fan cas d’aquesta reivindicació que vostè feia de
7.000, doncs seran benvinguts, perquè realment podríem dur a
terme moltes coses que en aquest moment queden en intenció.

Per tant, si vostè li diu això al conseller, el conseller li dirà
és que vostè parla de dades del 2017, i són les dades oficials ja
amb exercicis tancats. 

I el tema de la neutralitat amb les PBAU. El que dèiem
sempre, nosaltres ara intentarem, doncs això, aprendre lliçons
i intentar que cada vegada intentem millorar. Per tant, jo en
aquest cas estic mirant la vicerectora d’Estudiants, això amb
ella més o manco ho hem analitzat, ho hem fet. Per tant, en
aquests moments jo crec que això un company meu antic, els
fets ja no es discuteixen, ja estan fets, s’analitzen i s’intentarà
trobar elements de millora i si el setembre ens trobam, si tenim
elements de millora, també els ho diré.

Gràcies a MÉS per aquest agraïment i per aquest suport,
molt bé i, en tot cas, també intentam que la nostra universitat
doni el rendiment i aquesta formació superior a les nostres illes.

Bé, al Sr. Campos. Jo a nivell personal podria tenir les
opinions que volgués, però jo li he dit abans, represent la
universitat i aquí no he de donar l’opinió que pugui interferir a
tota la universitat. Per tant, per això no li he contestat, puc fer-li
els comentaris que vulgui a nivell personal, però com a rector
i som aquí com a rector, deixi’m que si hi ha coses que s’han
fet malament, o aconsellen que s’han fet malament, intentar
esmentar-ho i intentar fer-ho, però sense compartir molts
d’aquests detalls que vostè fa de la universitat, doncs si algun
dia li he de donar resposta, ja li donaré, i personalment també.

No minimitzi la dada de Xangai, vostè sap quantes
universitats analitzen perquè siguem en el lloc 483? És
important saber de quina magnitud partim i on arribam, per
tant, no ho minimitzi. Quantes universitats d’Espanya voldrien
estar en el nostre nivell i no hi estan? I si universitats
d’Espanya es trobassin amb el nostre pressupost, si ho féssim
amb normalització, encara estaríem molt millor. Per tant, que
la nostra universitat hagi aconseguit estar en aquest Top 500  no
és anodí, i ha estat notícia a nivell també nacional. El que passa
que tal vegada no als diaris que vostè llegeix, però ha estat

també notícia a nivell nacional, fins i tot als diaris que vostè
llegeix.

Si es evident que s’assenyalen alumnes pel tema lingüístic,
no es preocupi que això ho intentarem corregir, perquè com a
rector aquí sí que vull prendre la responsabilitat que no hi hagi
ni assenyalament ni biaix pel tema lingüístic. El que passa és
que una cosa és aquest biaix i l’altra cosa és que tot el que es
pugui fer en aquesta línia, doncs ja sigui criticable perquè es
vulgui fer. Vostè abans deia el suport de la universitat al raper,
i la universitat és plural i en una universitat tant hi té cabuda
una persona que parli d’un tema, com una persona que parli de
l’altre, evidentment sempre mentre es respecti tot el tema de la
Constitució, i hem tingut exemples de tota la pluralitat de l’arc
parlamentari que ha volgut venir a la universitat i ha fet del seu
tema, des del punt de vista oficial.

Si extraoficialment hi ha qualque altre tipus de coses, doncs
en el moment que s’ha d’actuar, s’actua, i si no forma part..., el
campus sempre ha estat un espai de llibertat i no sempre tothom
està d’acord amb les coses que hi succeeixen, però això no vol
dir que des de la universitat es doni suport a una cosa o a una
altra. Per donar suport a la universitat necessitam un acord del
Consell de Govern i aquest acord del Consell de Govern no
s’ha produït, igual que tampoc no s’ha produït l’acord del
Consell de Govern de l’explicació que vostè em demana ara.

Per tant, no-discriminació lingüística, però sí que nosaltres
som una universitat que ens declaram arrelada en el territori i
això significa conrear la nostra cultura i també la nostra
llengua, i això és responsabilitat de la universitat, forma part de
la missió de la universitat, de la nostra universitat pública. Per
tant, nosaltres això ho tenim també molt clar.

I li diré una dada, ahir estàvem amb la comissió de qualitat
dels estudis universitaris i vam parlar de moltes coses, un tema
que ens preocupa, que també en podem parlar quan facem
aquestes reunions particulars amb el grups, és el tema de
l’abandonament escolar, per què es produeix aquest
abandonament escolar? Hi ha tota una sèrie d’estadístiques. Sap
quanta gent entre grau, màster i doctorat fan una reculada pel
tema lingüístic? 2,5%, 2,5%. A qualsevol universitat, se’n vagi
a Lovaina a veure quanta gent fa també una reculada pel tema
lingüístic. És a dir, perquè quan parlam del tema lingüístic amb
el tema de màster i de doctorat també parlam de cursos en
francès, de cursos d’anglès i fins i tot de cursos d’alemany. Per
tant, el 2,5%, de tot aquest percentatge de persones que
abandonen els estudis sigui el 2,5%, doncs, poc es creu una
miqueta en aquesta idea de sectarisme que vostè vol dir amb el
tema lingüístic. I molta gent que ve de fora fa també de vegades
un esforç per intentar entrar-hi.

Bé, la residència campus o Palma. Nosaltres el que hem dit
és, bé, tant de bo el Govern amb l’ajuntament acabin fent una
residència, però mentrestant, com que tenim una necessitat, si
tenim aquesta capacitat que la Fundació Universitat Empresa
s’endeuti, farem una residència en el campus amb recursos...,
no amb recursos propis, sinó amb recursos dotats que haurem
d’anar amortitzant any rere any. Per tant, quan podria estar? Si
ens donen l’okai, aviat, crec que per al curs 22-23 podríem ja
tenir el tema de la residència del campus. I de Palma, doncs, no
ho sé. 
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Amb el tema de recerca, bé, crec que això, que sí que s’ha
de fer un esforç important també des del punt de vista, ja ho he
dit abans, des del punt de vista de fons públics, però també des
del punt de vista de fons privats. 

I a veure com funciona ara la bimodalitat. Hi ha hagut
experiències durant aquesta pandèmia de cursos que han fet una
miqueta i al final quan ja es podien fer, d’intentar provar això
que mig grup anés un dia a presencial, l’altre mig a l’altre dia
i, mentrestant, també fer amb aquest tema d’streaming o de
videoconferència. Això significa també una certa coordinació
entre el tema de l’horari de les classes, horari que realment el
professor hi és perquè moltes vegades o sempre ho farà des del
campus.

Perillen nous cursos que s’han posat en marxa? No, perquè
aquesta de Nutrició i Dietètica el fa ADEMA, que és una escola
adscrita a la Universitat. Nosaltres el tema de Medicina
enguany ja posam el cinquè curs, per tant, no perilla, el que ha
perillat és que realment en el curs 20, 21-22, no, el curs 20-21
hi hagués pogut haver aquests dos estudis i podem lluitar
perquè hi puguin ser el 21-22.

I el compromís extraordinari per a les despeses de PBAU.
Bé, el compromís extraordinari és que normalment les despeses
de PBAU les satisfà la Universitat a partir de les matrícules que
es paguen a la Universitat. Enguany, amb tota aquesta dispersió
que hi ha hagut de llocs d’exàmens, la Conselleria d’Educació
s’ha fet càrrec de tota la part logística de tots els altres llocs que
no eren la Universitat. Per tant, al final com fan els pagesos,
passarem comptes, sabrem una miqueta si nosaltres a nivell de
campus, com que hem tengut molta més matrícula, tenim un
excedent, i evidentment això la conselleria ho ha d’utilitzar. 

He de dir aquí un parell d’agraïments, que els ajuntaments
s’han implicat molt amb aquestes proves d’EBAU, tot el tema
de les forces de seguretat de l’Estat i policia local perquè la
cosa funcionés bé. També a nivell de lloguers, a la part privada
s’han ajustat molt. Per exemple, a Inca s’ha hagut de fer a la
fàbrica Ramis, però s’ha ajustat molt. A Eivissa s’ha fet al
Consell d’Eivissa i finalment l’han cedit gratuïtament. Per tant,
no sé exactament encara quines seran les despeses, però la
despesa serà bàsicament el tema de trasllat d’equipament, de
taules i cadires, i també el tema d’aire condicionat, perquè una
condició que vam posar des del primer moment és que tots els
estudiants fessin l’examen en les mateixes condicions de
salubritat.

Deia abans, el que ha estat una cosa extraordinària i
segurament tendrem una certa petició que altres anys també es
pugui fer, perquè la gent s’ha sentit més còmode, s’ha sentit
més relaxada en lloc de fer els exàmens tan apinyats. 

Per tant, no sé, faré una anàlisi amb la conselleria perquè
com a mínim sí que nosaltres tenim aquesta part garantida. Vull
dir, tot el que ha estat sobrevingut, que és el PBAU, en aquest
moment ho ha assumit la conselleria i nosaltres a través de la
matrícula intentarem fer front als costos que evidentment són
més persones donant suport, més correccions, més neteja, més
vigilància, però com a mínim, després el farem, hi ha el
compromís que si realment no som a tornar sinó que som a
rebre també hi haurà una compensació.

Bé, ja els enviaré una carta per fer..., quedam un dia
d’aquest mes de setembre i podem fer una reunió així més
específica d’aquestes coses que voleu i repetesc el mateix, això
ho faig extensiu a tots els grups polítics perquè ens sembla
interessant obtenir aquests tipus d’intercanvis i tenir més temps
per explicar a cadascú...

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. També moltes gràcies, Sr. Frau,
per la seva intervenció.

I una vegada acabat aquest debat, volem agrair la presència
del rector de la Universitat de les Illes Balears i de tots els seus
acompanyants.

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