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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.
D’acord, entenc que no.

Compareixença del Magnífic Rector de la Universitat de
les Illes Balears per exposar les línies d'actuació general del
nou equip rectoral, sol·licitada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
mitjançant l'escrit RGE núm. 5148/21, i acordada per la
Comissió d'Educació, Recerca i Cultura a la sessió de dia 19
d’octubre del 2021.

Passarem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença del Magnífic Rector de la Universitat de les
Illes Balears per exposar les línies d'actuació general del nou
equip rectoral, sol·licitada pels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca mitjançant l'escrit RGE
núm. 5148/21, i acordada per la comissió, en sessió del dia 19
d’octubre del 2021.

Assisteix el Sr. Jaume Carot i Giner, rector de la Universitat
de les Illes Balears, acompanyat del Dr. Víctor Homar i
Santaner, vicerector de Política Científica i Investigació; Dr.
Marcos Nadal i Roberts, vicerector de Planificació Estratègica,
Internacionalització i Cooperació; Dr. Antoni Bordoy i
Fernández, vicerector de Personal Docent i Investigador; Dr.
Carles Mulet i Forteza, vicerector d’Economia i
Infraestructures; Dra. Yolanda González i Cid, vicerectora de
Gestió i Política acadèmica de grau; Dr. Maurici Mus i
Amézquita, vicerector de Gestió i Política de Postgrau i
Formació Permanent; Dra. Carmen Touza i Garma, vicerectora
d’Estudiants; Dra. Irene Nadal i Gómez, Secretària General;
Dr. Adrià Muntaner i Mas, delegat del Rector d'Universitat
Saludable i Campus; Sra. María Consolación Hernández i
Guerra, Gerent; Sr. Bartomeu Llinàs i Ferrà, president del
Consell Social. Benvinguts i benvingudes a tots. 

Té la paraula per començar el Sr. Jaume Carot i Giner per
tal de fer l’exposició oral, sense limitació de temps. Té la
paraula.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Carot i Giner):

Bona tarda, moltes gràcies, un plaer ser aquí. Agraït per la
proposta de comparèixer davant vostès i agrair al meu equip i
al president del Consell Social que m’acompanyin avui.

Si m’ho permeten, he estructurat la presentació d’avui en
quatre blocs grans: el primer és una foto fixa de la Universitat
de les Illes Balears a dia d’avui; el segon és un petit bloc sobre
economia, pressupost i, sobretot, la comparativa amb altres
universitats amb qui, per raons que explicaré quan sigui el
moment, som comparables; el tercer bloc és la Universitat i
l’anomenat triangle del coneixement, és a dir, educació, recerca
i innovació de transferència i coneixement; i, finalment, el quart
bloc és el de futur, és a dir, quines són les línies estratègiques
que volem impulsar des d’aquest equip de govern. 

En tot el que diré, i quan sigui possible, ho referiré a les
universitats, ho compararé, amb les universitats del G9. El
Grup 9 d’Universitats, o G9, està constituït per les nou
universitats públiques que són úniques en les seves respectives
comunitats autònomes. Per tant, territorialment suposa un poc
més del 50%, del territori, de l’estat espanyol i el nombre
d’alumnes és aproximadament la meitat, encara no tinc els
nombres exactes. 

Doncs si m’ho permeten, començo. Començarem amb
aquesta foto fixa i comencem pel bàsic, els recursos humans.
Com vostès saben, a la Universitat hi ha personal docent i
investigador -PDI- i hi ha personal d’administració i serveis -
PAS. Doncs, el total de professorat a la UIB en equivalent a
temps complet és de 1.061 persones a dia d’avui, de les quals
són: funcionàries 464; laborals prop de 600; i els associats, que
és una categoria especial, després en parlaré breument, són 292,
en equivalents de temps complet; i tenim al voltant de 600
persones, 600 efectius, de personal d’administració i serveis.

És molt o és poc, això? Doncs, permeti’m que ho compari
amb la resta d’universitats de l’anomenat G9, que són: el País
Basc, Saragossa, Castella-la Manxa, Oviedo, Extremadura,
Cantàbria, Navarra, La Rioja i nosaltres. Evidentment les
mides, els volums, d’aquestes universitats es compte com es
compte són diferents, per tant, una comparativa directa, crua,
no és pertinent, eh?, però és interessant per donar una certa idea
del volum. 

Els millor dotats de professorat és la universitat del País
Basc, cal dir que la universitat del País Basc és, en termes
percentuals, com tres vegades la nostra, d’acord?, si comptem
el nombre d’alumnes, i si mirem el PAS, també en equivalents
a temps complet, doncs som aquí..., això..., veuran que el
nombre que hi ha aquí és lleugerament diferent del que jo els
he donat al principi, i això és perquè això correspon al curs
2019-2020 i la font és el SIIU. El SIIU és el Sistema de
Información Integrado de las Universidades.

Una dada important i que aquesta sí que és comparable en
termes relatius és la del PDI per a cada passlow, o el pas per a
cada PDI, és a dir, quant de personal d’administració i serveis
hi ha per a cada personal docent investigador, és a dir, quant de
personal de suport hi ha per a cada personal docent
investigador. Bé, doncs si ho comparem amb les universitats
del G9 tenim això que vostès veuen aquí, bé, és igual... Està
marcat, eh? Sí?, es veu?, gràcies. 

Doncs, som aquí, això és un fet i aquí ja entra..., això ja és
una comparativa relativa, és a dir, dividim números entre
números. Si parlem de titulacions, doncs en aquests moments,
aquest curs, tenim 37 graus, 33 màsters i 24 doctorats. Això és
l’oferta educativa de titulacions oficials de la Universitat de les
Illes Balears en el curs 2021-2022. Si comparem, tornem-hi, els
números, aquesta vegada ja són d’enguany, si comparem amb
la resta d’universitats del G9 som aquí.

Per donar-los una certa idea de volums i, insisteixo, mesurar
el volum d’una universitat és difícil, un pot dir quants
professors té, quant de personal d’administració i serveis té o
quants d’alumnes té, això són mides diferents de volum i totes
elles són importants, però, per exemple, la Universitat de les
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Illes Balears a dia d’avui té 14.335 alumnes matriculats en
titulacions oficials; per sota d’ella hi ha la de Cantàbria, amb
10.122; la universitat pública de Navarra, amb 8.841; la
universitat de Rioja, amb 5.700; i tota la resta es troben per
sobre, per exemple, la universitat d’Extremadura en té 20.000
i poc; la universitat d’Oviedo, 22.000; Castella-la Manxa,
26.000 i escaig; Saragossa, quasi 32.000; i el País Basc,
43.500.

Bé, les ofertes sí que es podrien comparar perquè al cap i a
la fi som universitats públiques, úniques en els nostres
respectius territoris, i acomplint aquesta missió, d’universitat
pública, hauríem de poder oferir doncs la mateixa varietat, més
o menys. El nombre d’alumnes matriculats enguany són uns
12.000 en estudis de grau, uns 1.500 en estudis de màster, i 900
i escaig en estudis de doctorat.

M’interessa, aquí, remarcar una cosa. Distingeixo entre
grau, màster i doctorat perquè aquests són els tres nivells
educatius que hi ha a la universitat espanyola. M’interessa
recalcar el percentatge d’alumnat estranger que tenim a cada un
d’aquests nivells, el tenen posat aquí. Destaca especialment el
de doctorat. A doctorat tenim gairebé un 26% d’alumnat
estranger. I aquest és alumnat estranger de veritat, els altres
també, no és que siguin de mentida, això és gent que té la
residència, són estudiants que tenen la residència fora
d’Espanya.

Tornem-hi, és molt o és poc? Doncs, deixi’m posar la
comparativa amb les universitats del G9, la tenen aquí i, fixi’ns,
aquí hem posat també l’alumnat d’intercanvi, l’alumnat
d’intercanvi són aquells estudiants que vénen de fora amb
programes de mobilitat, com ara Erasmus, que és el més
popular, però després també tenim programes d’intercanvi
universitat a universitat, o estudiants nostres que surten fora,
d’acord? Doncs, això és el que tenen aquí en blau, i en color
taronja doncs hi ha els estudiants estrangers que estan
matriculats, aquí hi ha els totals agregats per grau, màster i
doctorat.

M’agrada posar de manifest que en el cas d’estudiants
estrangers, doncs tenim un 2,2% de l’alumnat que és estranger
i que està matriculat, només superat pel País Basc, que té un
2,3%. Vull dir que quan parlem d’internacionalització, doncs
també podem donar xifres que no són gaire dolentes.

Això, aquests nombres estan referits al curs 19-20 i la font
és el SIIU, el SIIU, ja ho he dit, és el Sistema Integrado de
Información Universitaria, i això és una font pública, això ho
publica el ministeri i allà tenen totes aquestes dades, no vull dir
que sigui fàcil obtenir-les, n’hi ha que és molt fàcil i n’hi ha que
de veritat és una mica complicat, per dir-ho suaument. Bé,
tornarem a alguns d’aquests nombres quan parlem de docència. 

Ara, permetin-m'ho, passaré al bloc d’economia, una
pinzellada sobre el pressupost d’ingressos i despeses de l’any
2021, any en què estam, aquí ho tenen, tenim un pressupost de
114,5 milions, no arriba bé, i evidentment doncs el pressupost
de despeses és el mateix.

Com ha evolucionat aquest pressupost al llarg dels anys?
Doncs bé, des de 2016 fins a dia d’avui tenen això, vam

començar el 2016 amb un pressupost de 88,5 milions, una mica
més, i a dia d’avui estam en 114,42 milions d’euros. Hi ha
hagut increments relatius, els increments que tenen aquí són
respecte de l’any immediatament anterior, 5, 10%, 7%, del 19
al 20 hi va haver un 0% i del 20 al 21 un 4%.

I després, com ha evolucionat -permeti’m que torni un
momentet als ingressos. Els ingressos, aquí està especificat per
capítols, però aquí hi ha dues fonts d’ingressos particularment
importants: les transferències corrents, que això és bàsicament
el que el Govern de les Illes Balears ens transfereix, i els preus
públics, matrícules, taxes, etc., i després els actius financers,
etc.

Aquí les matrícules és una cosa que la cobra la Universitat,
etc., però la transferència nominativa que és el que el nostre
govern transfereix a la seva universitat pública. Com ha anat
evolucionant? Doncs, mirin, des de l’any 2015 fins al 2021 el
Govern de les Illes Balears ha incrementat de manera
sostinguda aquesta transferència nominativa, el total acumulat
d’increment és d’un 36% i jo he de dir que estam agraïts,
honestament i sincerament. 

Hi ha una altra dada que a mi m’agrada posar per donar una
altra perspectiva i és, tornem-hi, comparem-nos amb aquelles
universitats públiques que són úniques a les seves respectives
comunitats autònomes, quin percentatge del pressupost del
Govern autonòmic aquell govern destina a finançar la seva
universitat pública? Bé, doncs, aquí ho tenen, això són dades
del 2021. Bé, som a la cua, per poquet. Vull fer un comentari,
l’he fet abans i el torn fer aquí, això són nombres bruts, bruts
em refereixo que no estan normalitzats, no estan referits
d’alguna manera a la grandària de les universitats, però, per
exemple, La Rioja, que si pensem en el nombre d’alumnes que
té, doncs en té menys de la meitat que nosaltres, repeteixo,
nosaltres en tenim 14.300, La Rioja en té 5.700, doncs, La
Rioja rep un percentatge prou més potent del que rebem
nosaltres. Navarra, que és més petita, no arriba a 9.000
estudiants, doncs també. En fi, insisteixo, és com ho fem, què
es destina.

Si calculem el pressupost per estudiant, i aquesta sí que és
una xifra que ja està referida a un volum concret i comparem
per a tot el G9, doncs, tenim aquest diagrama d’aquí i nosaltres,
per sota, només tenim la Universitat d’Extremadura.
L’Universitat d’Extremadura és una vegada i mitja la nostra, no
arriba bé, com a 45 vegades més o manco, i per sobre nostre
tota la resta, la mitjana es troba en 9.000 euros per estudiant i
després tenim que qui més aporta, per exemple, o qui més
inverteix per estudiant és La Rioja, que és una universitat
realment petita, 5.700 estudiants. Ja està, això són nombres i jo
insisteixo, tampoc no vull treure excessives conclusions, intent
aportar una mica de visió, una foto fixa i referida a un entorn
que crec que té sentit, com és el Grup 9 d’Universitats. No té
sentit comparar-nos doncs amb comunitats com ara Madrid,
que tenen diverses universitats públiques i tenen..., bé, ho
podríem fer, eh!, tenim els nombres, però crec que aquesta és
una comparativa que té molt de sentit. Amb això don per acabat
el següent bloc, el bloc de l’economia.

M’interessa ara parla de la Universitat i del triangle del
coneixement. Això que se’n diu el triangle del coneixement
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doncs significa educació, investigació i transferència, si ho
volen dir d’una altra manera és producció de coneixement i
transmissió d’aquest coneixement, es produeix a través de la
investigació i es transmet a través de la docència o l’educació
i la transferència de coneixement que dóna lloc a la innovació. 

Vull fer un petit apunt aquí que em sembla pertinent i
m’agrada molt ser davant la Comissió d’Educació i Recerca
d’aquest Parlament, i és que la Universitat és efectivament una
institució educativa, una institució d’educació superior, però és
l’única que entre les seves missions o funcions, com ho vulguin
dir, però missions, té la investigació, la producció de
coneixement, això la fa singular, i també la transferència
d’aquest coneixement, la transferència al teixit social i al teixit
productiu. 

Això és una característica que no té, per exemple,
l’educació primària ni l’educació secundària, sí que ho té la
Universitat i és especialment important. Pensin vostès que com
a institució és única per tal com vehicula aquests tres costats
del triangle del coneixement i ho fa desenvolupant el talent
humà i el talent humà, la frase no és exactament meva sinó que
és de l’European University Association, “el talent humà és el
que hi ha a la base de qualsevol èxit de qualsevol empresa”.

Anem per parts, parlem una mica d’investigació. Si a
aquells nombres que els havia donat ben al principi els restem
el professorat associat, tenim que hi ha 769 professors, personal
docent i investigador. Per què llevem els associats? Els
associats els llevem perquè segons la Llei Orgànica
d’Universitats, la LOU, la que és vigent en aquests moments,
les seves úniques responsabilitats són docents i són contractes
que es renoven any a any. És la mateixa llei que consagra i, a
més, ho diu molt clar, al seu article 40, diu: “La investigación
-dos puntos: un derecho y un deber del profesorado
universitario”, doncs molt bé, tenim 769 persones que donen
classe i a més fan i tenen l’obligació de fer investigació.

Com està organitzada la recerca? A grans trets, una foto de
gra gruixut, tenim 147 grups de recerca, 20 departaments i 7
instituts d’investigació. No és que siguin coses separades, els
departaments són també, per llei, allò que aglutina, ordena i
gestiona els recursos humans. Llavors, els grups de recerca són
grups que es confegeixen d’acord amb interessos, sinergies,
complementarietats i un mateix grup de recerca pot, i de fet
seria bo que tingués professors de diferents departaments.

I els instituts d’investigació són instituts universitaris
d’investigació, en tenim 7. Això és una figura contemplada
també a la Llei Orgànica d’Universitats i que està creada pel
Govern, pels governs autonòmics, evidentment a petició o a
instàncies de la universitat.

Com es mesura la producció en investigació? Mirin, hi ha
bàsicament dos paràmetres o tres, encara que dos estan molt
connectats: un és la producció, és a dir, el nombre d’articles i
llibres que es fan a l’any, i l’altre són els diners que
s’aconsegueixen en convocatòries competitives; i el tercer, que
està vinculat a aquest segon, és el nombre de projectes que
s’aconsegueixen de forma competitiva. 

Passem un a un i de manera molt ràpida. Mirin, això és una
foto dels darrers tres anys, no hem posat el 2021 perquè encara
no ha acabat i tenim aquí unes xifres, capítols de llibre, llibres
sencers, nombre d’articles indexats i nombre d’articles no
indexats. Com veuen, bàsicament la tendència és al creixement,
sobretot en això que està en negreta, els articles indexats. El
perquè està en negreta és perquè quan diem “indexats” vol dir 
que estan publicats en revistes, que estan en bases de dades
internacionals i això és comparable a nivell internacional.

Una de les nostres, no diré curolla, però un dels nostres
afanys és que la recerca que fem sigui, evidentment de qualitat,
el més bona possible, però sí comparable internacionalment. El
que hi ha aquí, això és comparable internacionalment, no vol
dir que alguna d’aquestes coses no sigui també comparable
internacionalment, però aquesta ho és sense cap mena de dubte.

Projectes obtinguts per via competitiva, bé, això és el
finançament obtingut en aquests tres anys també, 2018, 2019 i
2020, de referència. Hi ha tres tipologies de projecte que
considerem que són els europeus, els nacionals, del Plan
estatal de investigación, i els regionals o autonòmics, d’acord?

Bé, em diran, i amb raó: “ostres aquí hi ha molta
variabilitat”, això és normal. M’explico, quan els projectes
d’investigació, per exemple, els del pla estatal, doncs la durada
d’un projecte d’aquests sol ser de tres anys, n’hi ha de quatre,
llavors això són els totals obtinguts l’any de concessió. No tots
comencen i acaben al mateix temps, d’aquí les oscil·lacions
aquestes.

El tercer indicador que jo els comentava i que està lligat a
aquest són els projectes competitius, projectes que estan vius,
que són vigents, és a dir, que s’executen en aquest moment,
doncs, com veuen, també tenim uns números...

I em podran preguntar, com es compara això amb les
universitats del G9? Bé, no tenim els números, no és tan fàcil,
no és excessivament difícil, però és una qüestió de temps i no
tenim els números, però sí que podem parlar de rànquings i
això sí que és una cosa prou objectiva. Podríem anar a molts de
rànquings, però n’hi ha particularment un que té sentit perquè
és internacional i també te compara a nivell nacional i és el
rànquing de Shanghai. I jo ara aquí vull fer... miri, al món hi ha
més de 30.000 universitats, més de 30.000, i el rànquing de
Shanghai, l’Academic Ranking of World Universities, ARWU,
per les seves sigles, en selecciona dues mil... ara no record
l'escaig, posem 2.500 i aquestes les ranqueja, les ranqueja en
global i les ranqueja per àrees, i aquí és on a mi m’agrada posar
en valor la feina de la Universitat.

Mirin, fa 43 anys, que són els que té la Universitat de les
Illes Balears, a Balears no existia al mapa contemporani de
generació de coneixements, simplement no hi havia res. A dia
d’avui, 43 anys després, estem entre les 75 primeres
universitats al món en oceanografia i en turisme i hoteleria;
entre les 300 primeres universitats del món en ciències de
l’agricultura, ciències de l’atmosfera, ecologia o física; estem
entre les 400 primeres en ciències de la terra, i entre les 500
primeres en ciència i enginyeria mediambiental, insisteixo,
d’entre més de 30.000 universitats que hi ha al món de les quals
se’n seleccionen les 2.500 primeres, no és una cosa a l’atzar.
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La tendència d’un any per l’altre ha estat millorar, mantenir
o millorar aquestes posicions, i no és fàcil, els assegurem que
no és fàcil.

Si passem a docència, l’altre costat de... o el segon costat
del triangle del coneixement, el primer el produïm i després
l’ensenyem, i fent una comparativa del nombre de titulacions
que oferim i ho comparem amb les universitats del G9, doncs
aquí tenen una gràfica, d’acord?, i m’interessa que ens fixem
amb..., i tenim també la mitjana de..., perdó, el total..., això és
els totals del G9 i els totals de l’Estat espanyol.

Just una cosa perquè ningú no s’espanti en veure que a
Espanya s’ofereixen 3.593 graus, és veritat, això és
absolutament cert, el que passa és que així com el grau aquí a
la UIB tenim un grau en Administració i Direcció d’Empreses,
aquest grau també hi és a totes les 83 universitats que
configuren, que componen el sistema universitari espanyol, i si
no a les 83 a 80, d’acord?, perquè... No és que tinguem una
oferta tan ampla.

Bé, si ens fixem en el G9, doncs, ja està, la Universitat de
Saragossa, per exemple, és qui..., -perdó, no-, la que més graus
ofereix és Castella-La Manxa i..., -perdó, no- el País Basc, és
que com que està ordenat diferent, bé, és lògic, hem dit la
Universitat del País Basc té 43.500 alumnes i nosaltres en
tenim 14.300, però sí que m’interessa que ens fixem en la ràtio
de màsters i graus i en la ràtio de doctorats i màsters. 

Mirin, la mitjana a Espanya de la ràtio de màsters a graus és
1,24, hi ha més màsters que graus i això és lògic. El grau és una
formació de caire generalista i el màster ho és d’especialitzada,
llavors és lògic pensar que donat un tronc hi ha diverses
branques. No a totes les universitats passa això i nosaltres som
una d’aquestes, en realitat ens fan falta màsters, seria desitjable
que tinguéssim més màsters, però bé, això...

Nombre d’alumnes, torno a posar una diapositiva que ja
l’he posat, però era per recordar quatre coses, d’acord? Vull
destacar una vegada més que quasi bé el 26% dels estudiants de
doctorat són estrangers, és gent amb la residència fora
d’Espanya. Tenim 299 alumnes d’intercanvi, el que havia
esmentat entre alumnes que surten d’aquí i van a una universitat
estrangera i alumnes estrangers que vénen aquí, d’intercanvi
durant 6 mesos o menys de vegades, a través d’un Erasmus o a
través d’un conveni o un acord bilateral i 331 de matrícula. La
comparativa amb el G9 també l’havia posada, això simplement
per recordar una vegada més.

I ara m’interessa tornar referir algunes dades a l’entorn G9,
però ara fer-ho normalitzat, és a dir, referit a volums. Per
exemple, el número d’alumnes que tenim per grau a la
Universitat de les Illes Balears és lleugerament inferior a la
mitjana, no passa res, això... Però aquí tenim una dada que és
relativament inquietant, almenys a nosaltres ens ho resulta,
quants d’alumnes tenim per professor? Doncs som els que més
en tenim, som els que més en tenim -això està referit a grau, per
cert- i ja ho veuen, darrera nostra Castella-La Manxa, etc., però
molt ràpidament això cau, perquè, tot i que Extremadura, per
exemple, està per sobre de la mitjana, però la diferència és
considerable. 

Deixem aquesta diapositiva aquí, perquè hi tornaré d’aquí
dues diapositives, quin percentatge de personal docent
investigador estranger tenim? Doncs, això també és una dada
del SIIU i si ho considerem, amb referència a... aquí ja no és el
G9, ara són les 17 comunitats autònomes, doncs fixi’s que
tenim un 3%, estem de la meitat cap amunt i estem per sobre de
Cantàbria, per sobre de la Comunitat Valenciana, que és un
sistema universitari molt més potent que el nostre, per sobre del
País Basc, per sobre d’Aragó, recordin que Aragó, la seva
universitat pública que és la de Saragossa, era la que rebia el
major esforç pressupostari per part del seu govern. Un altre
indicador que és interessant és el número d’alumnes per PAS,
per personal d’administració i serveis. També estem per sobre
de la mitjana, però tampoc no és gaire preocupant en aquest
sentit,

Però ara sí que en tenim una altra que és molt preocupant,
la taxa d’abandonament a primer curs de grau. Això és
bàsicament el nombre d’alumnes que s’han matriculat a primer
curs d’un grau qualsevol i que dos anys després no s’han
matriculat, no ja al mateix grau, sinó a cap grau. Doncs som els
primers, trist rècord, els primers del G9, tenim la taxa
d’abandonament més gran. Fixi’s en aquesta diapositiva i
permeti’m que me’n vagi tres enrera, també som els que tenim
més alumnes per professor, jo ja sé que la correlació no implica
causalitat, però tampoc no implica casualitat.

Si passem a la taxa de graduació, tornem-hi, som els que
pitjor estem. Això són coses que les hem d’adreçar i nosaltres
creiem que sabem com fer-ho, evidentment no serà cosa d’un
any, ni de dos, tot això són titulacions oficials. La Universitat
té tot un seguit del que se’n diuen títols propis, no és que li
diguem nosaltres és que es diuen així, hi ha 60 títols propis que
els gestiona la Fundació Universitat Empresa de les Illes
Balears i hi ha el diploma sènior de la Universitat Oberta de
Majors, que té un estatus especial i val la pena, després en
parlo breument.

Tornem al número de titulacions, 37 graus, 33 màsters, 24
programes de doctorat. Universitat Oberta de Majors, a la
Universitat Oberta de Majors crec que s’hi pot matricular
tothom que tingui més de 50 anys. Per tant, ja no són tan
majors. Bé, m’interessa que vegin l’efecte de la pandèmia,
servidor fa molts d’anys que podria estar matriculat, d’acord?
És el número des que es va posar en marxa el curs 2012-2013,
ha anat pujant, vet aquí una petita davallada que no és
significativa, fins arribar gairebé a 2.500, després ha caigut, ha
caigut. Bé, aquest curs no tenim dades encara, no les tenim
processades, però el que jo sé és que hi ha hagut una remuntada
considerable i això em preocupa des del punt de vista que la
Universitat Oberta de Majors acompleix una funció social molt
important i, és clar, ha fet mal, la pandèmia ha fet mal.

I arribem al tercer costat del triangle del coneixement, la
transferència. Bé, la transferència, quan un parla de
transferència normalment pensa en patents, empreses de base
tecnològica, etc., això és transferència evidentment. Hi ha una
altra transferència, que és la transferència social, és a dir, com
transferim el coneixement, valgui la redundància, per això de
transferència, a la societat. Bé, tenim un servei d’activitats
culturals doncs que organitza activitats diverses, des
d’exposicions, a cicles de cinema, cicles de conferències, etc.,
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i que té, el curs passat tot i la situació especial que es vivia,
doncs va tenir gairebé 10.000 assistents a aquestes activitats.
Tenim una coral, que és un bon ambaixador de la UIB, amb 10
corals filials, més de 400 cantaires, que es dedica, a més a més,
de cantar, que és el que una coral fa, doncs té una secció que es
dedica a investigar i promoure el patrimoni musical illenc i
contemporani i fa una tasca de divulgació important.

Bé, si parlem de patents, aquestes són les patents que
actualment estan vigents. Balears, com vostès saben, té un teixit
industrial més aviat escàs, si aconseguim entre tots canviar una
mica el model productiu i fer aquesta transició cap una
economia i una societat del coneixement que tots volem, a més
a més del turisme, que l’hem de seguir tenint, doncs podem
tenir altres coses. A mi m’agradaria que es fixessin per un
moment en les patents que tenim actives en el camp de la
biotecnologia i la salut. Són 27, ja els dic que això no és molt
comparat amb altres universitats, però és que això fa 40 anys
era zero i bé, no està malament i aquest és un camp que quan
un pensa en Balears des de fora, quan un pensa en les illes,
pensa en turisme i està bé, però carai, aquí tenim 27 patents en
el camp de la biotecnologia i la salut.

Empreses participades o derivades de la UIB, són 5
empreses derivades, 5 spin-off; 2 empreses amb participació en
el capital i 4 empreses en les quals no tenim participació en el
capital social, però sí que són derivades de la universitat, s’han
fet en base a coneixement generat a la Universitat.

Amb això acabo el meu tercer bloc que havia anunciat, que
era el bloc del triangle del coneixement, o de les missions. 

I acabo amb el quart bloc que és el bloc de futur -aquí tinc
“necessitats” i no hauria de posar “necessitats”, són “plans de
futur”. Quan des del Govern de les Illes Balears es va convidar
la Universitat, a iniciativa d’alguns grups parlamentaris, a
participar en el Pla estratègic d’inversions, en l’estratègia
d’inversions Balears 2030, doncs la veritat és que vam estar
molt contents i agraïts, i el que vam fer va ser reformular,
reordenar més aviat el nostre programa electoral de manera que
encaixés bé en l’Estratègia Balears 2030. Tenim un document
que és prou voluminós i prou detallat i no m’estendré perquè
prefereixo que siguin vostès que em demanin coses, però,
fixi’ns, el que vam fer va ser definir quatre estratègies:
l’estratègia de recursos humans, tendent a la requalificació,
retenció i captació de talent; l’estratègia TIC, tendent a la
digitalització i modernització institucional; l’estratègia
d’equipaments, modernització i noves estructures tractores; i
l’estratègia de creixement intel·ligent, producció i transmissió
del coneixement. Això són estratègies..., a mi de vegades
m’agrada la paraula transversal i de vegades no m’agrada tant
perquè se’n abusa, però són a la base.

I en base a aquestes quatre estratègies vam definir cinc
projectes cada un dels quals té una sèrie d’actuacions. Els cinc
projectes que vam definir i que participen, impacten o tenen
impacte sobre cada una d’aquestes quatre estratègies de què he
parlat és el Pla de millora de la competitivitat a l’àmbit de la
recerca, una de les missions de la Universitat; Pla de millora de
la competitivitat a l’àmbit de la docència, una altra; Pla de
digitalització i modernització tecnològica; Pla de
modernització, eficiència i transició energètica en edificis i

instal·lacions, bàsic i a més completament alineat a un dels
objectius dels fons de reactivació, i un cinquè projecte que
sembla aquí que queda una mica despenjat, però no, és el
projecte de la biblioteca central de les Illes Balears.

Balears no té una biblioteca central i és una cosa que si no
estic equivocat l’hauria de tenir per llei, sempre s’ha pensat que
la Universitat seria el lloc idoni per hostejar aquesta biblioteca
central de les Illes Balears per raons òbvies a més de tenir un
servei de biblioteca i documentació molt potents, doncs, tenim
un fons bibliogràfic que no està gaire malament. El que passa
és que això suposa una inversió important, però bé, és un dels
cinc projectes que hem posat.

Després, i aquí sí que passaré molt ràpidament, aquí hi ha
algunes de les actuacions que volem fer en el marc del Pla de
millora de la competitivitat en l’àmbit de la recerca. El
Programa de foment de la recerca és el programa propi, és a dir
que amb fons propis de la Universitat, el fons que pot obtenir
a partir de fons propis, doncs, la Universitat posa en marxa o
posa a disposició del seu personal, esper això, fomentar la
recerca. Després hi ha una sèrie de coses que si els interessa
després hi entrem, però vaja, seria una mica prolix ara entrar en
detalls o llegir-ho. 

Pel que fa a la competitivitat a l’àmbit de la docència,
doncs, aquí hi ha també un parell d’actuacions destacades. La
residència d’estudiants, això és..., bé, en aquests moments hi ha
una llista d’espera o hi havia una llista d’espera considerable,
hem arribat a acumular 300, al voltant de 350 sol·licituds
d’estudiants per ocupar una plaça a la residència que tenim i
que no poden ser ateses, la residència ja està plena, són 150
places, i doncs n’hi ha uns 350 que queden fora. Nou edifici per
a ciències de la salut, l’ampliació de la seu de Menorca, etc.,
equipament informàtic, etc. 

El Pla de digitalització i modernització tecnològica, bé, això
és una cosa prou tècnica, però és absolutament essencial, sense
això no podem ser competitius de cap de les maneres i no
podem oferir un bon servei, i és més, perdem diners anualment
per no poder justificar adequadament segons quines coses.

El Pla de modernització, eficiència i transició energètica en
edificis i instal·lacions, tenim feta una avaluació d’actuacions
urgents al campus, de rectificació de problemes estructurals. El
pressupost puja un poc més de 4 milions d’euros, això serien
coses relativament urgents, però no és això al que ens adreçam
aquí, aquí són autèntiques actuacions amb visió de futur.

Finalment, el projecte de la Biblioteca Central de les Illes
Balears, això implica un nou edifici, implica un gestor de fons
bibliogràfics actual que permeti la recerca i permeti també
l’aprenentatge. Vull dir, la idea de biblioteca avui en dia no és
la biblioteca aquesta tan bonica que hi ha aquí al Parlament,
doncs és un espai on hi pugui haver sales on els estudiants o els
investigadors hi puguin fer feina en conjunt, hi puguin treballar,
etc.

I això, per la meva part, era tot el que els volia mostrar.
Abans d’acabar les meves paraules i agrair-los i molt, i molt
sincerament la seva atenció, m’agradaria acabar amb quatre
reflexions molt, molt breus.
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La primera l’he dita pel camí, però la vull tornar dir, la UIB
és una institució d’educació superior, però que es distingeix de
les altres institucions educatives en què la investigació, és a dir,
la producció de coneixement, figura entre la seves missions.
Això és únic. Per què recalco això? Ho dic perquè ben igual
que reconeixem el fet insular i a les Illes tenim unes necessitats
especials i uns sobrecosts especials i mereixem un règim
econòmic especial, etcètera, i això és per la singularitat de ser
illes, i és correcte, jo crec que també, bé crec no, no és una
creença, és un convenciment i no som l’únic, que també la
Universitat, pel fet aquest singular que és l’única institució
pública de les Illes que té entre les seves missions la recerca, a
més de l’educació, doncs, mereix també una certa atenció
especial. 

La segona reflexió que vull fer és que la investigació sens
dóna bé i això ha estat així gràcies a polítiques ben fetes i
sobretot gràcies a l’esforç de les persones. Hem arribat a un
punt que per ser competitius en aquest món i competitius
internacionalment, per poder ser, per poder seguir sent
competitius internacionalment quant a recerca necessitem de
l’ajuda d’aquest parlament, necessitem de l’ajuda del Govern,
necessitem més recursos, sobretot recursos humans.

La tercera reflexió que jo vull fer és la del finançament.
Agraïm i molt aquest 36% d’increment en la transferència que
el Govern de les Illes Balears fa a la seva universitat, però no
ens abasta encara, no és una qüestió de demanem més perquè
sempre demanem més, és normal que les institucions sempre
necessitin més, això és normal, però..., en fi, ho diguem amb
bon criteri, amb bona justificació i, a més, amb uns projectes al
darrere. 

I aquesta és la quarta i darrera reflexió que jo vull fer, com
a equip tenim un projecte de futur, tenim definides unes
estratègies molt clares, insisteixo en això de transversals tot i
que no m’acaba d’entusiasmar aquest sintagma, i tenim cinc
projectes i tenim moltes actuacions definides dins aquests
projectes.

Això és el que volem fer, és evidentment, com gairebé tot
una qüestió de diners, però sobretot és una qüestió de com
invertim aquests diners. I aquí sí que tenim un compromís i una
obstinació, un esforç a fer-ho de la manera més eficient
possible. Insisteixo que la part de recursos que més necessitem
són sobretot recursos humans i no tant més investigadors, que
també evidentment ja aniria bé, sinó sobretot el que necessitem
són més tècnics de suport per ser competitius. En aquests
moments una gran part..., o sigui, la gestió dels projectes
d’investigació, la gestió de la investigació en general s’ha anat
complicant al llarg dels anys, cada vegada més i qui està fent
aquesta feina són els mateixos investigadors. 

Això és un malbaratament dels recursos públics perquè
estem pagant a hora de catedràtic d’universitat o a sou de titular
d’universitat, a sou d’investigador, doncs, una feina que és
tècnica, és de paperassa i que lleva temps. 

Una darrera dada per corroborar tot això, totes..., de les 83
universitats del sistema universitari espanyol, bé, les 83 que
estan dins la CRUE, 50 són públiques, si llevem la Universitat
Internacional Menéndez Pelayo que té un estatus diferent,

doncs si no m’equivoco la resta, totes elles tenen el que es diu
una oficina de projectes europeus, la UIB no la té. I una oficina
de projectes europeus amb un petit impuls inicial ens hauria de
permetre -ens hauria de permetre- aconseguir més projectes del
programa marc europeu, l’horitzó 2020 que es va acabar i ara
l’Horizon Europe, doncs..., i en aquests projectes es podrien
imputar els tècnics que fan aquesta feina de manera que amb un
impuls inicial això podria ser autosostingut.

I ara ja callo, i ara sí, els agraeixo i molt la seva atenció.
Qued a la seva disposició per a les preguntes que em vulguin
fer, les contestaré fins allà on sàpiga.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Carot, per la seva intervenció. Procediria
ara la suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts
per tal que els portaveus parlamentaris puguin preparar la
formulació de preguntes o observacions per la qual cosa deman
als portaveus si volen una suspensió o si podem continuar.
Entenc que podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr. Carot
i Giner pot contestar globalment o contestar individualment als
grups parlamentaris.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Carot i Giner):

Globalment, per favor, probablement hi haurà qüestions que
puguin ser adreçades de manera conjunta.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, passaríem a la primera intervenció del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Fernández, per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda a tots i totes,
senyors diputats i senyores diputades, Magnífic Rector de la
Universitat de les Illes Balears, benvingut, a vostè a la seu del
Parlament de les Illes Balears i també als membres del seu
equip que avui l’acompanyen.

En primer lloc, vull donar-li l’enhorabona, és la primera
vegada que compareix com a rector de la Universitat de les
Illes Balears en seu parlamentària, per tant, donar-li
l’enhorabona per la seva elecció i desitjar-li evidentment -i
començ per aquí- molta sort, molts d’encerts durant la seva
gestió, que estic segur que serà un mandat intens amb les
conseqüències d’una pandèmia que, per tant, generen una
situació veritablement complexa. 

Per tant evidentment els encerts que tenguin vostès com a
equip rectorat seran beneficis per a tota la comunitat
universitària i també per al conjunt de la ciutadania de les Illes
Balears.
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Així mateix també, abans d’entrar en matèria m’agradaria,
com sempre hem fet i novament, mostrar el nostre suport com
a Grup Parlamentari Socialista i el nostre profund
reconeixement a tota la comunitat universitària per l’esforç
immens que han fet durant el desenvolupament de la pandèmia
i ara al final del túnel, perquè s’han deixat la pell i han
demostrat un vertader compromís cap a la universitat pública
que ha estat absolutament inqüestionable.

Gràcies al personal docent investigador, al personal
d’administració i serveis i sobretot, permetin-m’ho, gràcies als
estudiants que s’han hagut d’adaptar a una situació
veritablement impensable fa dos anys, alguns venien d’una
situació molt vulnerable i així i tot gràcies al seu esforç i a
l’esforç que també han fet el conjunt de les institucions s’han
pogut mantenir dins el sistema universitari. Per tant, gràcies a
tots ells i elles.

Gràcies novament a vostè per comparèixer aquí i per donar
explicacions sobre una foto fixa, un diagnosi sobre la situació
de la Universitat de les Illes Balears i també els principals
reptes i les línies d’actuació.

I permeti’m que li faci algunes qüestions, algunes més
globals i altres més concretes. 

Fa unes setmanes amb l’obertura de l’any acadèmic de la
Universitat de les Illes Balears la presidenta del Govern va
posar de relleu algunes qüestions d’especial rellevància: va
parlar de la reducció de les taxes universitàries a la Universitat
de les Illes Balears de grau i de màster per al proper curs. 

Des del Grup Parlamentari Socialista estem molt satisfets -
molt satisfets- d’aquesta iniciativa. Volem recordar que al curs,
si no m’equivoc, 2018-2019, hi va haver una reducció dels
preus públics d’entre un 10 i un 15% pel que fa a graus i
màsters, els següents anys s’han congelat aquests preus.
Nosaltres, com hem dit, estem molt satisfets d’aquesta mesura,
però també reivindicam i continuarem reivindicant que aquesta
mesura no suposi en termes generals una minva del
finançament de la Universitat de les Illes Balears. Això és
essencial. Ho hem repetit i ho continuarem repetint les vegades
que faci falta.

Jo crec que, vostè mateix ho ha dit, el Govern de les Illes
Balears ho ha complit des de l’any 2015, un 36% d’increment
al seu finançament, crec que és una qüestió molt rellevant, ens
queda molt de camí per fer, però com vostè ha dit val la pena
posar-ho damunt la taula perquè respon a un compromís que
s’ha complert per part del Govern de les Illes Balears.

M’agradaria demanar-li en primer lloc, aprofitant aquest
tema, si hi ha novetats respecte del conveni de finançament,
que la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes
Balears han manifestat de forma mútua que tenen intenció de
poder abordar, quina és la seva perspectiva com a nou equip
rectoral respecte d’això.

Tornam a la qüestió de les taxes universitàries i no
m’agradaria deixar-ho, nosaltres pensam que aquesta política
juntament amb la política d’ajudes i beques a l’estudi del
Govern d’Espanya que hem recuperat les beques com a dret

subjectiu, enguany tenim la major partida de beques de la
història i per tant, han suposat també recuperar aquells 50.000
estudiants que es varen perdre durant la legislatura 2011-2015.
Totes aquestes mesures s’encaminen a tenir una universitat a la
qual pugui accedir qualsevol persona independentment del seu
origen socioeconòmic.

Nosaltres creiem fermament que l’educació i la universitat
no ha de ser una carrera d’obstacles i carrerons sense sortida
per als fills i filles de les famílies més vulnerables, els fills i
filles de les famílies treballadores, menys encara evidentment
després de l’emergència que hem tingut rere la pandèmia de la
COVID.

A nosaltres ens agradaria conèixer la seva opinió, Sr. Carot,
respecte de la baixada de taxes universitàries i quin creu que ha
de ser el camí en aquest sentit, ja no per al proper curs, sinó per
als propers anys.

També m’agradaria plantejar-li una qüestió concreta que
hem rebut d’estudiants i d’altres professionals i és respecte de
la modalitat de pagament de les matrícules i parlo del seu
fraccionament. Si no m’equivoco avui en dia per pagar les
matrícules universitàries tenim  tres i quatre fraccionaments,
vostè m’ho podrà dir a la seva intervenció, m’agradaria
demanar-li si es plantegen..., una reivindicació que ha estat
històrica, augmentar les opcions de pagament de les matrícules
universitàries com es podrien observar en altres universitats de
l’Estat espanyol.

També la presidenta del Govern durant l’obertura del curs
acadèmic es va comprometre amb la nova residència
d’estudiants a Palma, això és una reivindicació històrica, en
aquest parlament hem parlat moltíssimes ocasions i m’agradaria
saber també la seva opinió.

També saber..., bé, vostè ha parlat d’una sèrie d’inversions
en infraestructures que plantegen com a equip rectoral per als
propers anys sobretot de cara al Govern de les Illes Balears i
també a l’aprofitament que en puguem fer respecte dels fons
europeus. Ara mateix s’està construint, s’està materialitzant
l’edifici interdepartamental II, que també era una qüestió que
duim endarrera moltíssims anys i que és veritablement una molt
bona notícia que avui puguem veure que la construcció està en
marxa, però vostè ha destacat la biblioteca central. A mi
m’agradaria demanar-li si és aquest el projecte capdavanter que
presentam com a Universitat de les Illes Balears respecte a les
majors infraestructures que podem demanar com a universitat
i si podria detallar una mica més aquest projecte. 

Ho dic perquè la biblioteca central és un projecte que no
neix ara, que s’ha reivindicat des de fa molts d’anys i
veritablement ha estat... la seva projecció ha estat molt
divergent i molt diferent segons l’equip rectoral i també el
govern, el diferent color polític que hagi estat al Govern en
aquell moment.

Ara mateix el Govern d’Espanya ha iniciat des de fa uns
mesos un procés de renovació i de modificació normativa del
sistema universitari espanyol, el més gran i evident és la
modificació de la llei orgànica del sistema universitari
espanyol, a mi m’agradaria demanar-li la seva opinió respecte
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de l’avantprojecte per fer una llei que jo crec que intenta
modernitzar el sistema universitari, la docència, la investigació,
harmonitzar i millorar la gestió del personal docent i
investigador, la seva carrera professional, actualitzar fins i tot
la governança universitària, qüestió que som conscient que en
alguns aspectes pot generar polèmica, però m’agradaria saber,
com li dic, la seva opinió. I també quins aspectes creu que
durant la tramitació parlamentària es podrien millorar d’aquest
avantprojecte en particular que pugui beneficiar a la Universitat
de les Illes Balears al nostre context.

M’agradaria fer un apunt també, quan ha parlat del nombre
d’alumnes per professor, perquè jo crec que estam d’acord amb
la diagnosi que ha fet, però també m’agradaria recordar que en
part, no sé què pensarà vostè, però en part hem de dir que
aquesta situació es perquè amb la llei Montoro no es varen
poder renovar moltes d’aquestes places, es varen perdre, i que
al final si no renovam aquestes places la funció pública
desapareix. Valdria la pena recordar que ara s’ha augmentat la
taxa de reposició, que el Govern ha introduït com a sectors
prioritaris el personal TDI, que la taxa de reposició se situa en
un 120%. M’agradaria saber si creu que aquesta mena de
mesures poden donar resposta a la situació que tenim en aquest
sentit.

També en un altre ordre de qüestions, quant a l’ordenació
dels estudis i sobretot la creació de nous centres universitaris,
hem vist en els darrers anys la proliferació de moltes
universitats públiques, i faré aquesta afirmació jo, no li vull
traslladar a vostè, i molts d’aquests centres privats d’una
qualitat que ha estat qüestionada en molts casos, en molts casos
no pel diputat que li parla, sinó per part de professionals amb
molts d’anys d’experiència en el sector i per part també del
Govern d’Espanya. 

El ministeri ha començat un procés de modificació dels
requisits per a aquests nous centres, m’agradaria saber la seva
opinió de si li mereix també..., què opina respecte
d’incrementar els requisits i els criteris per la proliferació
d’aquests centres privats que a la nostra comunitat autònoma no
hem viscut de manera especial, però a altres territoris del nostre
país sí.

Pel que fa als nous estudis que vostè ha plantejat, no sé si...,
no record ara si ha plantejat els nous estudis que tendrem en els
propers anys, parlava dels estudis de Farmàcia, de Ciències de
l’Esport, m’agradaria si a la seva intervenció podria fer una
mica més d’esment i sobretot si han posat en marxa qualque
estudi que ens doni un poc de llum respecte de la demanda
d’altres titulacions que, per ventura, a la nostra universitat als
propers anys doncs seria interessant poder tenir. 

Jo compartesc molt la reflexió que ha fet respecte dels
estudis de postgrau o als estudis de màster, la necessitat que
tenim d’incrementar aquestes titulacions a la UIB. 

Traslladar-li també una reivindicació que no és d’ara, és de
fa molt de temps, respecte dels estudis de postgrau. A la UIB
en aquest sentit la majoria d’aquests estudis s’imparteixen de
forma presencial, amb una presencial obligatòria sobretot entre
setmana, la qual cosa per a molts de professionals que ja han
acabat la seva formació, el seu grau i el seu primer màster i que

volen continuar formant-se els és molt complicat poder
comptabilitzar la seva feina, per tant, aquesta vessant laboral
amb aquesta formació complementària. Per tant, la pregunta
anava dirigida a si creu que..., si troba que s’hauria
d’incrementar gradualment noves modalitats semipresencials
almenys sobretot pel que fa als postgraus per tal de poder tenir
un abast molt més gran del que tenim ara mateix.

Hem pogut llegir fa uns dies, fa unes setmanes, un estudi de
la Fundación Conocimiento y Desarrollo sobre la perspectiva
autonòmica de la universitat, en el nostre cas també de les Illes
Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

... -sí-, posava a l’abast una sèrie d’indicadors, que també els
podem comparar amb els diferents rànquings universitaris, i a
mi m’agradaria saber, Sr. Carot, si creu que hi ha especialment
qualque indicador en el qual la UIB hagi de millorar
especialment o que tenguem unes potencialitats molt grans
perquè els propers anys, d’aquí quatre anys puguem ser a
aquesta seu parlamentària i dir que hem millorat
qualitativament, quantitativament també, en aquests indicadors. 

I la resta de preguntes ja les deix per al següent torn.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Buenas tardes, Sr. Carot, bienvenido al Parlamento,
bienvenido todo el equipo, gracias por comparecer. 

Le ha tocado a usted un tiempo clave y fundamental de regir
una universidad, se acercan nuevos tiempos y tienen que ser
buenos tiempos. La Universidad tiene que ser testigo de todas
las transformaciones sociales que estamos viviendo y queda
pendiente responder a las nuevas lógicas y a las nuevas
necesidades. El futuro de la Universidad juega un papel
importantísimo en el avance y en el cambio socioeconómico
que necesitamos para afrontar los nuevos retos de la próxima
década.

La Universidad, así como la entiendo yo, tiene que ser un
instrumento de cambio social, económico, territorial y cultural.
Supongo que estamos en la misma línea. Una pregunta amplia,
¿considera usted que el objetivo final de la Universidad tiene
que ser el de hacer de esta comunidad autónoma y de este país
un espacio de progreso, sostenibilidad e igualdad de
oportunidades? Y en ese caso, ¿cuáles son los principales ejes
de la Universidad de las Islas Baleares que va a llevar a cabo
para afrontar esos retos de futuro que tienen que
corresponderse con unos buenos tiempos y que tienen que dar
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respuesta a una sociedad globalizada y en evolución
permanente?

Me interesan además especialmente algunas cuestiones, por
ejemplo en investigación y ciencia. Durante la pandemia hemos
visto como el papel protagonista ha sido precisamente no casi
de los políticos y políticas sino más bien de científicos,
científicas y profesorado de Universidad. ¿Podremos hablar en
unos años de la UIB como la Universidad ejemplo en
investigación y referente en ciencia? ¿Cuáles son las
especializaciones en este campo que se van a llevar a cabo?
¿Cuáles son las que necesita que cree que es necesario adaptar
la oferta educativa a estas nuevas realidades? Y ¿qué
titulaciones cree que son más necesarias para afrontar el
cambio socioeconómico que necesita esta comunidad autónoma
y en general el bien común?

Usted ha comentado en su exposición el número de
docentes, el número de investigadores de los que dispone la
Universidad. Yo le pregunto, ¿hay paridad en la Universidad de
las Islas Baleares? De no haberla, supongo que habrá mayoría
de hombres, ¿tienen en cuenta este asunto como un objetivo a
conseguir? ¿A qué plazo? Estamos hablando de que se podría
conseguir la paridad a medio, a corto, a largo plazo, ¿de qué
depende? ¿Podemos ayudar desde el Parlamento en algo? ¿Se
está apostando por la incorporación de las mujeres en los
sectores de tecnología e investigación en la UIB? ¿De qué
manera y en qué puestos clave de la organización interna
universitaria? Porque yo, con todos mis respetos, hoy estamos
ante ocho hombres y cuatro mujeres, la representación es
abrumadoramente masculina, no hay que hacer mucho cálculo,
es el doble.

Respecto a los planes de futuro he echado de menos algo
acerca de la búsqueda de consensos y alianzas entre diferentes
agentes sociales, y con ello hablo de que, como la Universidad
tiene que jugar un papel importante en la próxima década,
necesita una comunicación y una coordinación constante con
las instituciones y además la negociación y la búsqueda de
consenso entre la sociedad, entre los estudiantes y las
estudiantes prácticamente, por ejemplo potenciando la
participación de la comunidad universitaria. Es importante
reforzar la capacidad de actuación del Consejo de Estudiantes,
¿qué visión tiene usted de esto? ¿Va a tener el Consejo de
Estudiantes suficiente espacio y sobre todo va a tener
capacidad para poder cambiar o ser decisivo en los cambios
que se hagan en la política interna universitaria?

Por último, respecto a la igualdad de oportunidades, el
Consejo de Estudiantes nos reunimos hace unos meses, nos
hicieron algunas peticiones, en concreto sobre el
fraccionamiento del pago de la matrícula, comentaron que,
debido a unos determinados obstáculos administrativos, en la
UIB les habían comentado que no se podía fraccionar en más
de dos pagos, ¿podrá solucionarse y adaptarse el proceso
administrativo para facilitar el acceso y la continuación en la
Universidad pública y así apostar por una verdadera igualdad
de oportunidades?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Rector Carot sigui benvingut a aquesta
casa i tot l’equip que l’acompanya, sobretot també per la
paciència de passar un horabaixa, unes quantes hores de
l’horabaixa aquí asseguts.

Vostè comença el seu mandat com a rector i en aquesta
primera visita de qualque manera el que fa és plantejar-nos
quines són les prioritats del seu equip i de la seva etapa com a
rector. És clar, crec que coincidirem i crec que estarem d’acord
que la Universitat ha de seguir sent una eina de transformació
social per al país i és una de les bases d’aquesta transformació
social, és a dir, la formació de les persones del país, és la base
perquè la transformació sigui possible i perquè aquesta
transformació, també econòmica, però no només econòmica,
sinó bàsicament social, sigui possible.

Vostè ens ha parlat de mancances que té la Universitat, com
per exemple un excés d’alumnes per professor, per exemple,
una taxa d’abandonament en el primer curs molt alta, una taxa
de graduació molt baixa. Hem de prestigiar la Universitat entre
tots, l’hem de fer el més prestigiós del país, perquè ens
entenguem, ha de ser un honor tenir estudiants universitaris que
acabin la carrera, graduats universitaris. Les famílies de les
Illes Balears han d’estar molt orgullosos de tenir graduats
universitaris a la Universitat de les Illes Balears. Crec que
aquest ha de ser un objectiu, per tant, hem de fer que la
Universitat sigui popular entre els estudiants i entre les famílies
de les Illes Balears i hem de fer que els estudiants que acaben
batxiller o que acaben un grau superior de formació
professional, vulguin anar a la Universitat de les Illes Balears,
com a objectiu tenguin la Universitat de les Illes Balears per a
la carrera que vulguin cursar. Fent així possible això, que la
taxa de graduació sigui molt més elevada.

Una de les qüestions importants, o que per a nosaltres és
important, és per exemple l’ús de la llengua pròpia del país, de
la llengua catalana a la Universitat, i sobretot si es garanteix el
dret de l’alumnat a ser ensenyat, a ser format en llengua
catalana en aquelles assignatures en què s’ofereix. I com veu
vostè l’ús de la llengua catalana a la Universitat de les Illes
Balears i si li veu una projecció a l’alça, o si s’hauria d’invertir
perquè aquesta projecció fos a l’alça.

També m’agradaria saber la seva opinió sobre la possibilitat
de..., o sigui com feim que les ciències socials, molt importants
per això que dèiem, per la transformació del país, la Universitat
de les Illes Balears sigui capdavantera en investigació en
ciències socials. Crec que hi ha molt per estudiar a les Illes
Balears, hi ha molt per estudiar en urbanisme, hi ha molt per
estudiar en sociolingüística, hi ha molt per estudiar en
qualsevol de les ciències socials. M’agradaria saber com veu
això, la investigació en el món de les ciències socials en
concret.
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Després volem una Universitat arrelada al territori. Volem
una Universitat que vagi de la mà de les empreses de les Illes,
per exemple, a veure això vostè com ho veu i quina projecció
li veu.

Després m’agradaria saber com hem arribat, perquè sabem
que hi ha, per dir-ho de qualque manera, aventures d’èxit a la
Universitat de les Illes Balears, n’hi ha moltes. Hi ha molts
d’èxits en investigació, en investigació de diversos camps.
M’agradaria saber com hem arribat a aquests èxits en
investigació i també com ho fem per donar-los a conèixer a la
societat, al gruix de la societat per això, per prestigiar la
Universitat de les Illes Balears. Crec que aquí hi ha una feina
a fer, que m’agradaria saber també un poc com vostè la veu. 

Ens ha agradat molt aquesta posada en valor de l’àrea de
cultura per exemple de la Coral Universitària i de la feina que
fa, perquè és veritat, exporta la cultura de les Illes Balears, més
enllà de les Illes Balears i és una de les àrees de la Universitat
més reconegudes i conegudes fora de les Illes Balears, i és una
feina que la veritat és que posar-la en valor és interessant.

Ha parlat d’Oficina de projectes europeus. M’agradaria
saber també si té en ment això, posar-la en marxa en breu.
M’afegiria a la petició que li ha fet el Sr. Fernández del PSOE,
sobre la residència d’estudiants, perquè és una cosa que en
duim parlant anys i a veure si ja n’han parlat amb l’Ajuntament
de Palma i a veure això com ho teniu.

La necessitat d’augmentar per exemple les places de màster
del professorat, per exemple, que no sé com ho veuen, però
sembla que..., a veure això com ho tenim. I la disposició de
lluitar un augment del pressupost, crec que és cert que hi ha
hagut un augment significatiu des del 2015, parlam si no vaig
errat d’un 36% d’augment pressupostari, però així i tot som a
la cua, i això no ens ho podem permetre crec, fins i tot som
percentualment quant a número d’alumnes. Per tant, hem de
seguir augmentant el pressupost, per tant, a disposició en el que
puguem donar una mà en aquest aspecte.

I per ara ho deixaríem aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Molt bona tarda diputades i
diputats. Molt bona tarda Sr. Carot i també molt bona tarda a
tot l’equip que l’acompanya. Primer de tot estam contents que
hagin vengut avui horabaixa i li agraïm totes les informacions
que ens ha donat, àmplies, extenses i sí que és veritat que
faríem un prec, no sé si s’ha dit abans o ho ha dit un altre dels
meus companys, que tota aquesta informació que s’hagi donat
que quedi aquí en el Parlament i que tots els diputats, o els
portaveus d’Educació hi puguem tenir accés.

Bé, jo intentaré... no sé si m’estendré molt o no, esper que
m’avisin als deu minuts que tengui de temps. Miri, a part de
tota la informació que vostè ens hagi donat i a més, li agraïm

molt tota la comparativa que vostès han fet de tots els àmbits,
en referència a com estan les Illes Balears respecte de la resta
d’universitats del G9, nosaltres una de les informacions que
teníem era que l’any passat, a la darrera compareixença que va
tenir aquí l’anterior Rector el Sr. Huguet, teníem 35 graus, 33
màsters i 24 doctorats, si no vaig errada, ara tenim 37 graus, 33
màsters i 24 doctorats.

Per tant, les preguntes serien, vostè diu que fan falta més
màsters, quins màsters creu que fan falta? Quins serien els
criteris per a aquests màsters, la necessitat d’aquests màsters.
Si vostès tal vegada ja ho saben, saben quines línies són que
haurien d’anar en màsters. Ara es parlava del màster de
professorat, tal vegada és un dels que fan més falta.
M’agradaria la seva opinió.

Si creu que fan falta més graus, és a dir, si no vaig errada
hem augmentat dos graus del curs 2019-2020 al curs 20-21 o
21-22, per tant, m’agradaria saber quins graus troba que fan
falta, també els criteris. 

Una dada que vostè ha donat de la UOM, de la Universitat
Oberta de Majors, si no vaig errada he apuntat que hi havia
2.487 alumnes el curs 2018-2019 i ara el darrer curs que teníem
aquí eren 430. A què creu que es deu aquesta baixada
d’alumnes i quins creu que han de ser els esforços perquè
augmentin?

Quant al professorat, quant als recursos humans que ha estat
el primer punt que vostè ha dit, tal vegada em faran falta dades,
però jo amb la comparativa..., vostè aquí quan ens ha passat la
comparativa amb el G9 i jo la comparativa que tenia era
d’altres anys. Per tant, si a l’any 2018 teníem 723 professors a
temps complet i 356 professors associats i l’any 2020 teníem
749 professors a temps complet i 714 professors associats, i
ara, entre personal docent investigador, en tenim 1.061, que si
no vaig equivocada són 464 funcionaris, 597 laborals i
associats 292, quina creu que ha de ser l’evolució idònia del
personal funcionari, laboral i associat? També, no m’oblit, del
personal d’administració i serveis.

A la Llei Orgànica d’universitats, els contractes laborals, el
personal docent investigador, no hauria de superar -si no vaig
errada- el 49%, a l’any 2020 arribàvem al 55. No sé a quin
percentatge arribam ara perquè, que jo sàpiga, no s’ha dit. 

El personal investigador amb contracte laboral temporal,
l’any 2020, bé, segons la llei orgànica havia de ser del 40% i
teníem el 45, tampoc sé quin és ara. Són dades que sí que
m’agradaria tenir, si ho té bé. 

Quant al personal docent i al nombre de professors que
tenim, tant de recerca, professors destinats a la investigació i a
la docència, sí que sé que vostès tenen a dins el pla de millora,
el pla de millora dins l’àmbit de la investigació i el pla de
millora dins l’àmbit de docència, sense que vagi en detriment
un de l’altre, sense que vagi en detriment un de l’altre..., la
pregunta és: no creu que faria prou falta augmentar les
plantilles dedicades a la tasca docent per facilitar la labor dels
estudiants a l’hora de la seva formació? Quin és el percentatge
de personal docent que tenim ara dedicat a la formació?
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És clar, i això ho llig amb altres dades que vostè ha donat,
ens fan falta més recursos humans, més tècnics de suport, deia
vostè, per ser competitius i es referia a dins investigació, si no
vaig errada. Per tant, jo això ho llig a unes altres dades que
nosaltres consideram preocupants, que és que som la universitat
que té més alumnes per professor del G9 i unes altres dades que
tampoc són, no vull dir alarmants, però que tampoc són bones,
és la taxa d’abandonament en el primer curs i la taxa de
graduació. Quines mesures consideren? Evidentment no seran
a curt termini, són a llarg termini, duen temps..., però, quina és
la línia bona a seguir per evitar aquestes dades o per fugir
d’aquest primer lloc, que jo crec que a tots..., no ens agrada,
no?

S’ha parlat aquí i ho han parlat altres companys meus. La
residència d’alumnats. Avui matí estava parlant a RadioIlla, a
ràdio de Formentera, i parlaven de la triple insularitat i les
dificultats que tenen els alumnes, els estudiants de Formentera,
però podríem parlar dels de Menorca, d’Eivissa, de totes les
illes, però també tenen moltes dificultats tots el estudiants de la
part forana de Mallorca perquè així com fa una sèrie d’anys, no
fa tants d’anys, moltes vegades sobraven places de la
residència, ara ja fa anys que hi ha una llista d’espera
important. L’any passat jo tenia la dada de 200 estudiants,
vostè ha parlat de 350. I 350 estudiants en llista d’espera em
sembla una dada greu perquè, és que a més, moltes vegades
aquests estudiants ja no tenen la possibilitat de poder llogar a
un altre pis, lloguer, i compartir amb altres estudiants, perquè
els preus són els que són i, la veritat és que això és un tema que
ens preocupa.

El nostre grup parlamentari, quan l’abans portaveu -que era
la Sra. Núria Riera- havia presentat una sèrie de propostes en
aquest sentit, no?, i una d’elles, al final, ja com que semblava
que la residència estava enquistada en les negociacions entre la
Universitat i l’Ajuntament de Palma i no arribava a sortir
aquesta ampliació tan important i que jo crec que tots els partits
hi estam d’acord, fins i tot vàrem proposar que hi hagués
qualque tipus de subvencions per lloguer, per als estudiants que
es queden a defora perquè 350 no sé quina hauria de ser per
arribar..., però s’ha votat en contra.

Per tant, si vostè considera que hauríem d’anar cap a
qualque ajuda perquè tots aquests estudiants no es quedin
darrere. Quin calendari, vostè creu que ha de tenir aquesta
residència? Quina data ens hauríem de posar entre tots i que
tots facem força des de les nostres petites possibilitats? Però
creiem que hi ha de ser.

Vostè ha parlat de l’ampliació de la seu de Menorca i també
si tenen calendari, si consideren quan serà. 

Tornam aquí a tenir el tema de les taxes universitàries, el
tema de les beques, s’han abaixat les taxes, s’han augmentat les
beques? Creiem que no és suficient, què considera vostè?

Hem traslladat als joves de la nostra organització les seves
preocupacions. Una de les més importants era la mobilitat, la
dificultat que tenien per arribar al campus, no només per
arribar-hi des de qualsevol part de Mallorca, sinó dedins del
propi campus, i a més una mobilitat sostenible i ràpida i
econòmica i tot el que es pugui imaginar. 

Un altre dels temes és el servei de biblioteca, ens han parlat
de la biblioteca, del servei de biblioteca, ja veu que els
preocupa que puguin accedir a les biblioteques que depenen de
la Universitat els caps de setmana sobretot en temporada
d’estudis, per tant, com que m’han dit que l’hi plantegi, l’hi ho
planteig. 

El tema de les inversions als edificis de la UIB. Inversions
dins la millora i manteniment, millor manteniment i millora dels
edificis de la UIB. És un tema que sé que la meva companya,
Núria Riera, ho havia presentat diverses vegades en aquesta
comissió, però ahir, per exemple, un dels estudiants, em deia:
Marga, l’edifici Jovellanos, cau, és que cau a trossos. No sé si
és vera o no, perdoni que hagi estat un poc col·loquial, però,
bé, fa falta o no fa falta manteniment, tenen previstes aquestes
inversions? Crec que sí perquè dins els projectes que vostè ha
dit un era aquest, per tant, m’agradaria que ho diguessin. 

Un dels joves estudiants em deia ahir: hauria de ser més
fàcil, donar més facilitats a aquells joves que de veres tenguin
problemes per accedir a la selectivitat, que tenguin problemes
per fer-la en català, i que fos més fàcil i que no fos..., em deien,
l’objectiu és que els donàs el permís o no per poder fer la
selectivitat en castellà, a veure vostè què en considera.

En els projectes que vostè deia de millora de competitivitat
de recerca de l’àmbit, nosaltres consideram molt important la
digitalització i la modernització tecnològica, vull dir, sembla
mentida però ha fet falta una pandèmia perquè tots els
processos s’hagin hagut d’avançar i totes aquelles inversions
que estaven pendents, moltes vegades les institucions les han
posades en marxa, no? I hem avançat en molt poc temps, però
no ens hem de quedar aquí, perquè evidentment ha vengut per
quedar-nos, i si ara aquests dies, no només per preparar-me la
seva intervenció, sinó per la llei que tenim a damunt la taula els
portaveus d’educació idò estudiant i llegint molt sobre
l’educació del futur, passa pel món digital sí o sí. No en queda
d’altra. 

Tema de pressupost. Llegint també intervencions anteriors,
de l’anterior rector, deia que si el rector de la universitat no
parlava de pressuposts és que no feia ben feta la seva feina, o
una cosa així. Per tant, ara tendrem d’aquí a no-res ens entraran
els pressuposts, d’aquí a pocs dies, per tant com considera que
ha d’anar l’evolució del pressupost de com invertim els
doblers.

Jo no li parlaré de la paritat dels estudis a la Universitat de
les Illes Balears. Crec que hi ha coses que ens interessen molt
més, però sí que ens interessa, i m’agradaria que vostè ens ho
digués, si les dones, dones i nins, o al·lotes i nins, d’alumnes de
les Balears tenen igualtat d’oportunitats per accedir lliurement
als estudis que vulguin. Jo ahir horabaixa vaig ser a l’acte
d’obertura del curs acadèmic de la UNED i la veritat és que...

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sra. Durán...
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LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

... -moltes gràcies-, idò vaig veure que, em vaig sorprendre de
les dades que donaven de l’accés de les al·lotes a tota una sèrie
d’estudis que semblava que eren més tècnics o més científics i
de cada vegada hi van més. Idò també m’agradaria que anàs per
aquí. 

El més important és que en igualtat un home o una dona, un
nin o una al·lota, pugui elegir el que vulgui estudiar.

I moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Molt bona tarda a tothom. Rector, jo no
vull ser menys que la resta de companys d’aquí d’aquesta
comissió, per agrair la seva compareixença i la de l’equip que
l’acompanya. És una compareixença demanada pels grups i
crec que vostè, com a representant d’una institució pública està
ben satisfet de tenir l’oportunitat de fer-ho; perquè té una
oportunitat de traslladar una informació que ens servirà en
aquesta comissió per instar dues coses: la millora de la nostra
universitat pública, com no pot ser d’una altra manera; i
evidentment, idees per al bon finançament d’aquesta universitat
i d’aquesta xarxa pública universitària, atès que tenim
l’oportunitat de tramitació de pressuposts en breu.

Per tant, crec que en aquest sentit ens podem felicitar tots,
vostès que hagin vengut i nosaltres que tenguem l’oportunitat
de veure el seu pla d’acció presentat aquí. 

Miri, jo el que sí esper de vostè, vostè ha estat
tremendament institucional i elegant, és una qualitat personal
de vostè, però també com a rector i és una cosa a agrair, però
ha donat unes xifres, ha fet uns..., jo no faré correlacions, no les
faré, de causa-efecte, perquè cauria en fal·làcies, evidentment,
però vostè ha donat unes dades preocupants pel que suposa la
situació a la Universitat amb uns fets comparats amb altres
universitats públiques i llavors ha fet vostè, a la fi, un..., jo
entenc que ha estat un reclam, és a dir, hi ha tres idees que ha
volgut referir i entenc jo que és una necessitat i un compromís
de finançament públic important. I insistesc que no vull fer la
correlació causa-efecte, però un bon finançament li permet a
vostè executar el més immediat possible el pla estratègic que hi
ha presentat, amb els cinc projectes, però entre d’altres coses
afavorir que es puguin desplaçar i tenguin lloc de residència al
campus universitari, o el més prop d’ell amb una bona
connectivitat, una situació de desigualtat d’oportunitats entre
els estudiants de les Illes Balears, i no vull parlar..., i els
menors, sinó dins la comunitat autònoma desigualtat manifesta
pel fet insular. 

Per tant, aquí passa per un finançament en dues línies: fons
pròpies de la comunitat autònoma, l’oportunitat del fons de la
Unió Europea, React-EU i uns altres, però un compromís del
ministeri amb un fet que implica la Universitat que és el fet

insular. Vostè sap quin debat tenim, per tant, sí que li deman i
l’encoratjo i l’acompanyarem a vostè i al seu equip des del
nostre Grup Parlamentari Ciutadans que les reivindicacions
dins l’àmbit Universitat-ministeri no només amb el conseller
sinó vostès mateixos siguin bastant contundents amb aquest fet
perquè és un fet tangible, tot i que es reconeix l’evolució
pressupostària. Per tant li demanaré a vostè si així els aproxima
una causa-efecte i a part del tema realment de finançament hi
ha algun més.

Altres, la Universitat Oberta als nostres Majors, perquè el
pla i el compromís d’aquest parlament a diferents iniciatives de
diferents grups parlamentaris, entre ells el nostre, sobre afavorir
l’envelliment actiu és imprescindible que una de les qüestions,
a part de l’oci, a part de gaudir d’igualtat d’accés i no quedar
exclosos a cap àmbit de la vida activa de qualsevol dels
ciutadans independentment de la seva edat, pugui accedir a
estudis universitaris que no hagi tengut abans o complementar-
los o acabar-los. Per tant, sí l’encoratjo a fer un pla estratègic
que el presenti vostè o ens ho faci arribar si el té perquè amb
una exposició no li dóna temps a fer detalls, però crec que seria
interessant fer un pla estratègic específic per recuperar aquest
nombre de..., i la divulgació d’aquesta oportunitat cap a la
nostra gent gran.

Taxes. Jo estic content, i el nostre grup parlamentari
evidentment i tots crec, qui no estigui satisfet aquí és una
mostra de cinisme, seria, no crec que hi hagi el cas que la
presidenta de la comunitat autònoma anunciï, la presidenta de
les Illes Balears, la reducció de les taxes universitàries, però
vostè sap que si a vostè li redueixen les taxes universitàries i no
li arriba una compensació forçosament vostè té un dèficit o ha
d’assolir la complementarietat. Nosaltres no hem sentit encara
un pronunciament explícit, tàcit ni de la presidència de la
comunitat, és a dir, del Govern de la comunitat autònoma ni del
ministeri per complementar, incrementar això, tal volta perquè
també és una qüestió important que ho faci primer al
Parlament, no ho sé, però nosaltres hi farem el seguiment.
Estam d’acord amb la reducció de taxes per afavorir l’equitat
dels ciutadans, no només la igualtat d’oportunitats sinó l’equitat
perquè és un fet d’equitat que les taxes siguin accessibles.

Jo estic d’acord amb la diputada quan ha plantejat una
situació de major fraccionament o major possibilitat de
fraccionar, es fa amb l’Agència Tributària un deute públic jo
crec que també es pot fer amb una matrícula, però ha de tenir
una garantia també de compliment perquè vostè ha de tenir uns
ingressos per fer uns pagaments, tenir una liquiditat i una
tresoreria periòdicament.

Miri, li he de traslladar la nostra felicitació i agraïment que
hagi presentat vostè explícitament els cinc plans d’acció que
van vinculats a un pla estratègic d’universitat 2030, entre
d’altres coses perquè vàrem apostar des de Ciutadans que
vostès fossin a la Comissió Tècnica d’Avaluació de projectes
europeus, per tant, vostè ha demostrat, vostè i el seu equip, la
Universitat ha demostrat un molt bon compromís d’alçada
sobre aquest objectiu que és imprescindible, a més l’ha fet
tangible amb projectes i un d’aquests, la residència. 

La residència evidentment passa per ubicar un lloc, a part
d’haver-hi un projecte, un projecte arquitectònic, la qual cosa

 



1014 EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 62 / 21 d'octubre de 2021 

és complex, un cost per un calendari. I aquí sí que li deman,
sense minvar cap altra dels projectes en temps ni en pressupost,
que evidentment lluiti perquè sigui el més aviat possible. És
una qüestió que afecta tota la ciutadania i una inquietud i una
sensibilitat pel fet insular, que comentàvem abans. Però li don
l’enhorabona i li agraesc que vostè hagi presentat aquí un
projecte, la nostra portaveu avui matí ha tengut una reunió amb
vostè i el seu equip específica per aquest tema precisament per
mostrar l’interès, la preocupació, el seguiment i
l’acompanyament sobre aquest objectiu.

També li vull traslladar una inquietud que a vegades en
parlam de ciutadans d’aquí, li  valor i m’agradaria conèixer el
fet, la qüestió sociològica que hi hagi molts doctors..., molts
alumnes que estiguin matriculats a doctorats. M’ha sorprès, en
realitat m’ha sorprès, igual que m’ha sorprès que el personal
docent també ho sigui. 

La nostra col·lectivitat Balears a l’exterior, és a dir, els
nostres residents balears a l’exterior. Un temps hi havia la
Fundació Càtedra Iberoamericana, era una figura de la
Universitat que tenia una acció exterior precisament amb els
ciutadans a les cases i centres balears a l’exterior com un actor,
com un agent cultural que vull reivindicar a aquesta comissió
i com hem reivindicat a aquest parlament perquè són ciutadans
de ple dret a les Illes Balears i són uns ambaixadors culturals
importants. Aquesta eina de la Fundació Càtedra
Iberoamericana, que li vull reconèixer la seva tasca, va fer una
funció important de connexió de ponts en formació, en tutela
també d’aquesta formació, tot i que no podien accedir a una
matriculació, no hi havia aquells recursos en aquell moment,
però sí li deman que un dels seus objectius de l’àmbit que
correspongui al seu equip estableixi aquests ponts a través de
la Conselleria de Presidència, que és la competent en relacions
institucionals amb les comunitats balears a l’exterior, vostè
tendrà un vincle de connectivitat amb ells, la reclamen joves i
gent gran. Aquesta gent només té l’oportunitat amb la
Universitat Nacional a Distància, per exemple a Rosario, a
Argentina, n’hi ha, però tenen, tendrien el desig que la seva
Universitat de les Illes Balears tengués aquest pont de
formació, d’orientació també.

A més a més, la fundació va permetre que hi hagués
qualque estudiant que acabés la seva formació a les Illes
Balears, molts tenen nacionalitat espanyola, però tant fa que la
tenguin o no la tenguin perquè són descendents de Balears a
l’exterior i per a nosaltres la consideració de ciutadans de les
Illes Balears.

No vull estendre’m més perquè vostè ha fet una exposició
prou precisa d’una situació comparativa que ens preocupa i que
ens ha d’encoratjar a una tramitació pressupostària o a unes
iniciatives de reivindicació, conjuntament. El nostre grup, en
aquest cas, serà sempre devora el Govern quan demani el
finançament que pertoca per l’infrafinançament que té la
Universitat i altres infraestructures, però òbviament davant del
ministeri en aquest sentit els acompanyarem a vostès i
acompanyarem el Govern, però des d’aquestes reivindicacions:
ens preocupa la taxa d’abandonament més elevada, és a dir,
presumir d’anar a la cua en moltes coses, la ràtio alumne-
professorat, la taxa d’abandonament, ho he comentat abans, que
és prou preocupant, sobretot abandonament és que és

incomprensible, que algú tengui la il·lusió i el compromís i faci
un espai del seu projecte vital per matricular-se i ho hagi
d’abandonar no és una qüestió de cost, això és una ruptura d’un
plantejament important que és la formació universitària i la
formació acadèmica i això ens ha preocupat.

Res més, gràcies per la seva intervenció, no sé si empraré
de la seva resposta d’altres preguntes que també ens interessen
que han fet altres companys i companyes d’aquesta comissió,
però en tot cas li faria en el segon torn d’intervenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, Sr. Carot, gracias
por su asistencia, igual que a todo su equipo. Yo no le voy a
hacer preguntas en esta primera comparecencia, usted se acaba
de estrenar en el cargo igual que muchos miembros de su
equipo, hemos seguido atentamente desde mi partido su
campaña, hemos leído sus entrevistas, lo que quiere hacer en el
ejercicio de su cargo.

Hoy ha venido aquí y nos ha dado una serie de datos, a
nuestro modo de ver preocupantes, yo me quedo con que es la
Universidad con menor tasa de graduación, con mayor tasa de
abandono y con menor inversión, o sea, son unos puntos que
usted va tener mucho trabajo con estos datos. 

Veremos si encuentra sintonía con este gobierno balear o
no, también estaremos atentos a ello porque también es nuestro
trabajo. Sólo quiero que sepa que desde VOX, a grandes
rasgos, nosotros lo que creemos y consideramos y apostamos,
y ojalá veamos, es que la Universidad de las Islas Baleares sea
ese lugar de la universalidad de las ideas, que todas tengan
cabida, sin cortapisas de tipo ideológico o político, y me puedo
referir a muchos ámbitos, por ejemplo, si nos vamos al tema
lingüístico, nosotros lo que creemos es que no haya imposición
lingüística de ningún tipo, que no haya discriminación
lingüística entre las dos lenguas oficiales y que eso no sea una
barrera para acceder a los estudios ni por parte de los alumnos
ni por parte de los profesores. Es lo que siempre hemos dicho
y es lo que nosotros defendemos.

No vamos a entrar en debates en este momento sobre temas
de paridad y demás, gracias a Dios en España en el año 2021
ya hace muchos años que hombres y mujeres somos iguales en
derechos, y eso debe seguir así, solo faltaría, y es lo que
nosotros defendemos, la igualdad de los hombres y las mujeres,
gracias a Dios en España hoy en día se garantizan esos
derechos.

Y apostamos, pues, por una universidad que incida en el
conocimiento, que busque la excelencia y sobre todo que
intensifique la investigación, como usted ha dicho es
precisamente uno de los rasgos que distingue a la universidad
de otras instituciones educativas. Y la investigación, y más con
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lo que vivimos estos últimos meses y últimos años, es clave
para el bienestar de los ciudadanos, con lo cual si precisamente
hay que hacer esfuerzos presupuestarios es en investigación.

Por tanto, y con estas líneas que le he dado sobre lo que
pensamos desde VOX que es la universidad, dado que usted -
como le digo- acaba de estrenarse en el cargo, y como estoy
convencido de que tendremos infinidad de ocasiones de volver
a tener comparecencias suyas y seguro que nos veremos incluso
en la propia universidad, pues en lo que vaya haciendo usted y
su equipo a lo largo del recorrido profesional con usted al
frente de la universidad, pues ya tendremos ocasión de decirle,
bajo nuestro punto de vista, si hay cosas que se pueden mejorar
o cosas que son abiertamente rechazables en una universidad. 

Hasta ese momento, gracias por su visita aquí al
Parlamento, gracias a su equipo, tendremos ocasión de volver
a hablar.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
companys. Sr. Rector, benvingut, enhorabona per aquest càrrec,
encara no l’hi havíem pogut donar personalment, i a tot l’equip
donar-los la benvinguda, veig que està ben abrigat i arropat en
aquesta primera presència a la sessió de la Comissió
d’Educació d’aquest parlament de les Illes Balears. 

Moltes coses ja s’han dit per part dels meus companys en
aquesta comissió, així que no em repetiré, però sí que he
apuntat una sèrie de preguntes envers l’exposició que ens ha fet
de la situació, la foto fixa i també del futur i del pressupost
d’aquesta universitat nostra que, per cert, ja d’entrada vull dir
que estic orgullosa d’aquesta Universitat de les Illes Balears,
crec que és petita, però poderosa, i té passió, té força, té il·lusió
i té grans professionals per poder donar una docència estupenda
i per fer grans projectes d’investigació.

Que hi hauria d’haver més pressupost? Sí, però, bé, ja en
parlarem més endavant, supòs que és la gran petició que faria
aquest rector per poder assolir les fites que s’hagi plantejat.

Vostè ha dit que tenim un 2,2% d’alumnat estranger només
superat pel País Basc, com s’explica això? No arrib a saber si
és que vostès fan polítiques proactives perquè això sigui així,
si és casualitat. No tenc ni idea, la veritat, de per què això passa
i m’agradaria que m’ho explicàs si és que té una resposta.

És cert també que ha dit que som a la cua en esforç
pressupostari de les comunitats autònomes, com ho explica
també? Quin seria el percentatge adient? No vull que sigui
massa optimista ni que demani una carta als reis, però si hi
hauria un pressupost que seria raonable a l’hora de dir: bé, idò
així podem començar a fer feina bé. Aprofiti avui que som
aquí, vostè ens ha demanat ajuda, nosaltres per suposat el

volem ajudar, així que si pot fer un càlcul aproximat seria
extraordinari.

La mateixa pregunta li voldria fer en relació amb el
pressupost per estudiant, quin seria l’adequat?

Estam d’acord amb aquest triangle del coneixement,
pensam que educació, investigació i transparència són les grans
fites i els grans pilars d’aquesta universitat nostra i que així ha
de ser.

Vostè ha parlat de recerca, d’R+D+I, però jo, amb tot i això
vull dir que ens trobam amb un tant per cent mínim pel que al
producte interior brut quan parlam de recerca, és a dir, molt bé,
ens hem superat, anam endavant, els termes són relatius, els
números són relatius, hem fet la major inversió, el major avanç
de la història almanco els darrers anys, però així i tot som a la
cua d’Espanya i som a la cua d’Europa i la situació és
dramàtica. Tenim grans investigadors? Sí, però així i tot no
pintam molt, encara que vostè ens ha donat unes dades bones,
pensam que podríem ser més ambiciosos pel que fa a les
possibilitats que tenim. I que és una llàstima que la inversió no
sigui més per poder lluir-nos, exhibir-nos i fer feina com ens
mereixem.

Projectes competitius, són més elevats que el 2020, crec que
això no ho he entès bé, no sé si ha dit que era l’any de la
concessió i per això eren molt més elevats aquests projectes
competitius o per què hi ha aquest increment, que he vist que
hi havia una diferència. Així que si de cas expliqui-m’ho, no sé
si ho he comprès o no.

Nosaltres valoram i molt la posició... la posició... -no-res,
ara m’he adonat d’una gran absència-, la posició de la
Universitat de les Illes Balears al rànquing de Shanghai.
Entenem que l’esforç és sublim a l’hora de poder estar en
aquest rànquing, nosaltres ho valoram, vull dir, quan a nosaltres
ens diuen: no, és que està a la número 75, i encara rebem
crítiques pensam que són absolutament injustes. Per tant,
nosaltres en aquest sentit a tots els que representen la
Universitat els volem donar l’enhorabona.

Però és veritat també que ens dol quan parlam d’aquesta
taxa d’abandonament d’alumnes a primer curs de grau i també
la taxa de graduació, és dir, com s’explica? Històricament
parlàvem que era tan fàcil trobar feina a la nostra comunitat i
que guanyava més doblers un cambrer que un catedràtic, però
ara ja no sé si això passa, és a dir, si hi ha una explicació
sociològica o si vostès tenen alguna teoria o saben per què
passa.

Pel que fa a les patents, també enhorabona, esperem que es
multipliquin.

I per als plans de futur, vostè ha parlat d’un pla..., entre
d’altres, però m’he fixat en aquest, dels altres ja se n’ha parlat,
el pla de digitalització i modernització tecnològica. És cert que
la pandèmia ens ha ajudat a tots a espavilar, perquè sembla que
si no ens pressionen no arribam a espavilar, però, bé, a quin
punt ens trobam i què és el que es farà a partir d’ara que vostè
és el nou rector.
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Després, ja que parlam de nou rector, m’agradaria saber si
vostè farà una política continuista en relació amb Llorenç
Huguet, el seu predecessor, si serà rupturista, amb què es queda
del que va fer Llorenç Huguet i què és el que canviaria.
M’agradaria que una mica em fes l’anàlisi del seu futur a partir
d’allà on venim.

Si comprèn la separació entre la Conselleria d’Educació i
la d’Universitats, és a dir, si comprèn aquesta separació que hi
ha hagut, si estava millor abans. Ja sé que també és qüestió de
fons europeus i de doblers, però si a vostè li agrada o si pensa
que seria millor que aquesta mesura o aquestes conselleries
separades fossin temporals.

Absolutament d’acord amb aquest projecte de biblioteca
central de les Illes Balears, el que passa és que ens l’han
prestada tantes vegades que no sé si vostè té uns terminis o si
no o si torna ser un desig verbalitzat o dit en veu alta.

De la residència res més a afegir, estam d’acord que és
urgent, no pot ser un projecte enlaire perquè hi ha alumnes que
esperen i tal vegada se’ls passarà el tren.

I d’acord amb les reflexions finals que ha fet, absolutament
d’acord. Bé, com li dic, necessita l’ajut d’aquest parlament,
crec que el tendrà perquè és l’ajut per a aquesta societat, per als
nostre fills, per als nostres néts i per a la competitivitat de les
Illes Balears que ha d’anar més enllà del sector serveis, o també
a través del sector serveis, però que puguem fer moltes altres
coses.

Res més, de moment aquestes són les preguntes que li volia
fer.

Gràcies, rector, i benvingut.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Mixt la
Sra. Font ha excusat l’assistència per motius sobrevinguts. Per
tant, passaríem el torn de nou al Sr. Rector. En voler, Sr. Carot,
té la paraula.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Carot i Giner):

Moltes gràcies a tots per l’interès, per les seves preguntes
i gràcies per donar les gràcies, crec que és important. Per a mi
és un plaer, per a nosaltres és un plaer ser aquí. Som una
universitat pública i ens devem al Parlament, crec jo, ostenta la
sobirania.

No sé si tocaré tot el que s’ha dit, però ho intentaré,
d’acord? A veure, començo dient que efectivament nosaltres
entenem la universitat com a una eina de transformació social
i de progrés, ho és i d’això no hi ha cap mena de dubte. I
afegiré una altra cosa que no l’he dita, però la dic ara: i és una
eina de progrés econòmic. En el darrer informe sobre el sistema
universitari espanyol, doncs, això està fet de manera
independent per l’IVIE, l’Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas, i es posa de manifest que el retorn
econòmic a la societat per cada euro invertit en el sistema

universitari espanyol és de 3,5 euros, o una cosa així, i si ens
restringim a les universitats públiques, doncs, arriba als 8
euros, o una cosa d’aquestes, vull dir que és un bon negoci, eh?
No m’agrada parlar d’una cosa per a mi gairebé sagrada, com
és una institució de producció, de generació, de coneixement i
de transmissió de coneixement, en termes economicistes però,
bé, ja que hi som, també ho podem dir.

Però bé, primera cosa, totalment d’acord amb què la
Universitat és un motor de canvi i ho ha de ser, i de progrés per
a aquesta terra i per a totes. 

S’ha parlat de reducció de taxes i coses associades.
Nosaltres estem molt d’acord i contents amb el fet que les taxes
es redueixin, perquè això és una mesura que va cap a una major
equitat, cap a una major igualtat real d’oportunitats. Dues coses
respecte d’això: amb això no abasta, i a mi m’agradaria que
això es pogués completar, complementar, amb una política
valenta de beques. Jo vaig viure dos anys a Gran Bretanya, de
postdoc, i els estudiants tenien unes beques, en general, de les
quals podien viure, sobreviure, amb dignitat, però sobreviure.
Entenc que això són diners, però si m’ho pregunten jo els he de
dir que per a mi una reducció de taxes està molt bé, però que,
efectivament, no abasta i caldria una política valenta de beques. 

També al voltant d’això, és clar, si a vostès els minven els
ingressos per matrícules, doncs això suposa una minva real dels
ingressos i com es compensa això al pressupost. Bé, tenim el
compromís del Govern d’una aportació extraordinària,
extraordinària però dins del pressupost, per compensar aquesta
minva. Això hi és i ho agraïm molt. 

Què més? Per seguir parlant de pressupost i d’igualtat
d’oportunitats i coses que hi van al voltant. A veure, negociam
amb el Govern, amb la nostra conselleria de la qual depenem,
negociam, dic, un contracte programa que dota d’estabilitat als
pressuposts de la UIB. A això ho tenen una gran part de les
comunitats autònomes, tenen un contracte programa a cinc
anys, sis anys, això ja depèn, i aquest contracte el que fa doncs
és establir un finançament basal que augmenta any a any un
percentatge pactat, i després, a més a més, té un finançament
per objectius, és a dir, si aconseguiu tal cosa doncs hi ha més
diners. Bé, he de dir que l’actitud fins ara de la Direcció
General d’Universitat i Recerca no pot ser més receptiva, més
bona a l’hora de negociar, hem avançat prou, i jo diria, i no
m’agrada pecar d’optimista, però diria que probablement això
ho podrem tancar, ho podrem signar dins l’any 2021. I això ens
asseguraria estabilitat en el model de finançament fins al 2026,
crec, el 2025, perdó. 

Augmentar el fraccionament de les matrícules, s’ha demanat
aquí, això ho estudiam. Això, evidentment, si ho fan altres
universitats -i sé que ho fan- doncs això ho podrem fer
nosaltres també, és un problema bàsicament administratiu en
aquests moments, i de TIC, però a això ho podrem fer.

Vull també dir que tenim una partida pressupostària per a
estudiants que per causes sobrevingudes no puguin fer front al
pagament de les matrícules i tenim una associació que es va
constituir fa uns anys a la qual aportàvem, en principi, de
manera voluntària, qui volia, una quantitat fixa del seu sou cada
mes i amb això es feia front també a contribuir a fer front a
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estudiants que, per causes sobrevingudes doncs no poguessin
continuar els seus estudis. Això enguany es va constituir com
a una associació al marge de la Universitat, ja no hi ha aquesta
aportació del sou, però sí que hi ha una quota i jo hi estic
associat i hi estava abans.

Què més? Una cosa que s’ha demanat també, i que és
recorrent, és doncs la residència, els edificis, la biblioteca,
calendari, etc. Bé, la residència, tenim la cessió per part de
l’ajuntament d’uns 8.000 m2, crec recordar, a l’antiga presó de
Palma, i tenim la promesa de finançament per fer el pre
projecte i fer després el projecte de transformació d’aquest
espai. Parlam d’unes cent places, no suficients, però hem de
començar per alguna cosa. Jo crec honestament, creiem, al
nostre equip, que el fet de tenir la residència a Palma és un
avantatge, una residència al campus, com la que tenim ara està
molt bé, però té diversos desavantatges i és la comunicació amb
Palma, els caps de setmana, en períodes no lectius, diguem, és
molt complicat i és incrementa la despesa en mobilitat. 

D’altra banda, i si mirem el nostre entorn, no cal mirar el
G9, mirem altres universitats que tenen residències
universitàries dins de la ciutat doncs això contribueix a donar
una certa vida a la ciutat i això és bo. 

Calendari d’això, no em voldria enganxar els dits, però
tenim una primera reunió, crec que la tenim dins d’aquest mes,
ja, per posar fil a l’agulla; tenim també la promesa d’una
quantitat per fer el primer projecte. I a nosaltres ens agradaria
que en acabar l’any 2022 o en acabar el curs 2022-2023 la
residència fos una realitat. 

Lligat a això, l’ampliació de la seu de Menorca. La seu de
Menorca actualment disposa de dos edificis, un dels quals és
propietat de la Universitat, i l’altre, no, és una cessió, i aquests
dos edificis estan connectats. Hi ha un edifici que s’ha posat a
la venda i que està justament entre tots dos edificis. Tenim
també la promesa del Govern, que, a càrrec del pressupost del
2022, comprarà aquest edifici i finançarà l’adequació com a
espais docents.

Cal prestigiar la Universitat, fer-la popular, atractiva. No
podem estar més d’acord amb això i, per això, precisament,
doncs aquesta compareixença, per això tot el que farem, tot el
que farem a partir d’ara jo crec que ha de ser motiu d’orgull i,
per exemple, a mi sempre m’agrada començar, quan tinc algun
parlament, doncs explicant aquestes fites a les quals hem arribat
dins del Rànquing de Xangai, en puc citar d’altres de rànquings
on també quedem molt bé, però aquest és particularment
important. I dius, bé, jo crec que això és un motiu de prestigi.

També vull dir una cosa i és que no hauria de ser només per
als estudiants illencs, bàsicament sí, per una qüestió de
proximitat geogràfica i per la manca d’una política valenta de
beques per part de..., valenta i possibilista, per part del Govern. 

Algú va dir una vegada, un exrector d’aquesta casa, que
Harvard no es va crear per a l’entorn de Harvard, Harvard es va
crear per ser atractiu per a tot el món, i en realitat aquesta
universitat ho és, i enganxo amb una pregunta que se m’ha fet,
diu: com així, tenim un percentatge d’estrangers tan gran? El
percentatge d’estrangers que tenim és sobretot, sobretot, per

mor dels doctorats. I això és així gràcies al fet que som dignes,
em permetran que procuri ser humil aquí, que som dignes i més
que dignes en qüestions d’investigació i en determinats àmbits.
Això és una font d’atracció de talent brutal i si tinguéssim més
recursos propis com per dotar de contractes predoctorals, o de
beques per a màster, encara podríem atreure molta més gent.
Les Illes Balears, i això no dic res que tothom no sàpiga, són un
entorn atractiu per moltes raons, no només per la seva situació
al mig de la Mediterrània occidental, el clima que això implica,
sinó també perquè tenim afortunadament uns serveis públics,
doncs que quan un ho compara amb altres països de l’entorn,
hi guanyen, és un entorn segur, etc. Això, que ha fet que siguem
la segona destinació turística de l’Estat espanyol, doncs podria
utilitzar-se i no s’ha utilitzat prou també com un atractiu.

Vull dir també, insistint en això, no tinc dades del que vaig
a dir, només tinc la meva experiència com a professor del grau
de física, tenim una quantitat important -important vol dir
notable aquí-, d’estudiants que vénen d’altres comunitats
autònomes, singularment de València, i també de Catalunya,
del País Valencià i de Catalunya. Per a algú que viu a Lleida i
vol fer físiques, a Lleida no hi ha físiques, poso aquest
exemple, doncs anar a Barcelona o venir a les Illes Balears, a
nivell de cost econòmic de la vida, li és pràcticament el mateix,
el que canvia són els desplaçaments. Ho dic perquè això és una
cosa que és una realitat i hem començat, tenim això. 

Hi ha moltes més coses. Se’m preguntava també quina era
la meva opinió sobre diverses coses, l’increment dels requisits
per a les universitats privades, l’esborrany en aquests moments
de la Llei Orgànica del sistema universitari, la taxa de
reposició, tot això. Bé, a veure, increment de requisits per a les
privades, doncs no em pot semblar millor. Les universitats
privades, les trenta i tantes que hi ha a CRUE, CRUE és la
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, doncs
allà hi ha universitats que són molt prestigioses i molt dignes,
la Universitat de Navarra, la (...), i no n’hi diré més, però n’hi
ha més, n’hi ha d’altres i aquí sí que no citaré cap nom, doncs
em permetran que posi en dubte la seva vàlua, a més tenen un
model de negoci darrera, i això és el que a mi em preocupa en
el cas d’una universitat, entendre una universitat com a un
negoci. No pot ser un negoci una universitat, ja sé que una
universitat privada és per guanyar diners i no perdre, però quan
sent parlar de segons quines coses, doncs a mi em sembla molt
bé que s’endureixin els requisits perquè un determinat centre
educatiu es pugui dir universitat.

Relacionat amb això, què penso de l’esborrany de llei
orgànica del sistema universitari? És poc ambiciosa, diria, jo
crec que no adreça els problemes reals. Un dels problemes reals
de les universitats és la plantilla, la plantilla de les universitats
s’envelleix, no hi ha un recanvi generacional clar, la carrera
investigadora no està clara, vull dir, un es troba amb persones
que amb 40 i tants anys i després de donar voltes pel món, no
tenen una plaça fixa. I és clar, el problema no és ja la plaça
fixa, és que no tenen expectatives de tenir-la.

Això és greu, és greu perquè provoca una fuita de talent i en
això del talent sempre es parla de retenció de talent, de fuga de
talent, és veritat, a mi el que em preocupa no és tan que se’m
fugen, que també, sinó que n’entra, no n’entra. A mi si algú que
hem format nosaltres, doncs acaba de professor a una

 



1018 EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 62 / 21 d'octubre de 2021 

universitat estoniana, és un cas real que conec, un exalumne
meu, catedràtic allà, em sembla estupend, magnífic, sempre i
quan això sigui atractiu també per a algú d’Estònia, o algú de
Portugal, o algú d’una altra banda, que vulgui venir aquí. El
problema del talent és que només surti, que no n’entri.

Dit això, evidentment el talent format aquí, doncs hauríem
de tenir mecanismes de recuperació d’aquest talent quan està
fora, i nosaltres tenim programes, les actuacions que jo he
esmentat aquí, que estan posades aquí, doncs tenen a veure
exactament amb això. 

La taxa de reposició, la taxa de reposició doncs és un
problema efectivament, en el moment en què es va decretar
zero, doncs es va fer un mal del qual encara no ens hem
recuperat. Actualment la taxa de reposició per als serveis
declarats d’utilitat pública, com són ara les universitats, és del
110%. Abasta, no abasta? Jo diria que no abasta i, a més, els
diré que això és barat, i ara m’explico i els faig quatre números
molt ràpids. Imagini’ns vostès que volem oferir una nova
titulació del que sigui, a un grup de 60 estudiants, d’acord?, una
titulació de grau, 240 crèdits, a 60 per any, i volem cobrir tota
la plantilla de professorat ex novo, és a dir, només professorat
nou, que no existeix. I, a més, ho volem fer amb professors
titulars d’universitat, d’acord? Què dirien què costa això?

Suposem que no hi ha desdoblament de grups, perquè no hi
ha laboratoris, això costa 1 milió d’euros, 1 milió, 1 milió sobre
els 114 del pressupost de la Universitat d’enguany és molt poc,
sobre els 5.000 milions de pressupost de la comunitat autònoma
és encara molt menys. Vull dir que és un desastre doncs el que
ha passat amb la taxa de reposició i els vull dir que els recursos
humans, aquests pels quals jo tant advoco, tant demano, en
realitat no són gens cars. I si aquí haguéssim de desdoblar
perquè teníem laboratoris i grups de pràctiques i fem grups
petits i no sé què, amb 2 milions, 2,5 milions a l’any en sortim.
Tampoc no és tant.

Nous estudis, hi ha qui ha parlat de nous estudis. A veure,
nous estudis que tenim a la recta de sortida, vol dir que hem
enviat els plans d’estudis o estem a punt d’enviar-los, alguns
més, d’altres menys: farmàcia, belles arts i encara d’una manera
una mica en un estat una mica més endarrerit, Ciències de
l’activitat física i l’esport, CAFE, per les seves sigles.

Se’m preguntava si hi havia alguns estudis sobre la
demanda, demanda d’estudis. Des de la conselleria es finançarà
un estudi fet per alguna entitat independent, un estudi sobre
quines serien les titulacions que tindrien un cert sentit, i
permeti’m per un moment que sigui així d’imprecís en l’ús del
llenguatge, que tenguin un cert sentit a Balears. Quan dic
tenguin un cert sentit, no em refereixo només a la demanda,
perquè, és clar, això de l’oferta i la demanda és un concepte
economicista que em sembla molt bé per a determinades coses,
però n’hi ha d’altres que no, per exemple jo crec que hem de
tenir uns estudis de filosofia, i no són precisament els més
demandats i, en canvi, estic absolutament convençut que els
hem de tenir.

Quan parlem de què tindria sentit, parlem de demanda,
parlem de finançament, parlem de competitivitat, parlem
d’entorn. Això, aquest estudi es durà a terme tant pel que fa a

titulacions de grau, com titulacions de màster. Em preguntaven
quines titulacions de màster tindrien més sentit aquí. Esperem
a l’estudi i els ho podré dir, però si em demanen una opinió,
doncs de la branca precisament de ciències biosanitàries, jo
crec que hi ha espai per millorar. De la branca de ciències
naturals, que es diuen, doncs també. I de la branca
d’humanitats, jo trobo a faltar, jo personalment, trobo a faltar
màsters en qüestions de llengües, i crec que això tindria sentit.

Em pregunten per què hi ha tants d’estudiants estrangers,
em preguntaven, doncs, bé, perquè a un moment donat i
sobretot, insisteixo, al doctorat doncs vam fer una certa política
de captació i perquè som mínimament atractius. Si un vol -i ara
faig un petit parèntesi, però torno de seguida, no fujo
d’estudiar-, si un vol tenir una primera radiografia en què és
bona una universitat, n’hi ha prou que miri els doctorats que
ofereix, en què és bona en recerca, d’acord? Perquè el doctorat
és per definició recerca, és fer una tesi, l’objecte del doctorat
és formar investigadors i l’objecte..., és a dir, el punt final d’un
doctorant és presentar una tesi doctoral i una tesi doctoral és,
per definició, un treball original, original, d’investigació. 

Si un mira l’oferta de graus que tenim és la mateixa, és
exactament la mateixa o bàsicament la mateixa que tenen totes
les universitats generalistes, totes, totes tenen administració i
direcció d’empreses, dret, economia, filosofia, alguna filologia,
història, geografia, totes tenim el mateix, totes, a més ha de ser
així, estam al servei de la comunitat. Per tant, el primer estadi
és aquest, però si un vol tenir una primera fotografia de gra
gruixut sobre en què és especialista aquesta universitat que miri
els doctorats. 

Em preguntaven també què pensava..., -sí, m’havia deixat
una cosa sobre la llei orgànica, el projecte, l’avantprojecte de
llei orgànica del sistema universitari. He dit que a mi em
semblava poc ambiciosa perquè no adreçava correctament el
problema de les plantilles, en canvi hi ha aspectes que sí que a
mi personalment m’agraden i que espero que no canviï, per
exemple, diu que tu per dir-te universitat has de dedicar com a
mínim un 5% del teu pressupost al programa propi de recerca,
el programa de foment de la recerca. Això està molt bé, per
donar-los un nombre a la UIB, quan jo era vicerector del ram
no arribàvem al 2%. 

També té, i aquí entr en contradiccions, té mecanismes per
evitar l’endogàmia, però alhora en alguns dels casos, i ara no
entraré en detalls, doncs, precisament obre la porta a un
determinat tipus d’endogàmia que a mi personalment no
m’agrada massa, no m’agrada. 

M’han demanat si seria possible augmentar la
semipresencialitat o l’educació en línia als màsters per tal
d’afavorir que els professionals treballin, que aquests que
treballen puguin accedir a això. Això ens ho apuntem, és una
cosa que la teníem pensada, és a dir, una de les coses que ens
ha ensenyat la pandèmia precisament és que és possible fer
moltes coses en línia, no és el model ideal, però moltes coses
sí que es poden fer, i això ho estudiarem.

M’havien demanat un aclariment la representant del Grup
Parlamentari del pacte per les Illes que era això dels projectes
competitius, els nombres que no quadraven. No, simplement és
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que els projectes tenen una durada d’uns tres anys, això és el
típic, llavors, l’any 2017, per dir alguna cosa, doncs, es varen
concedir 30 projectes, m’ho invento, que acabaran l’any 2020,
però a l’any 2018 resulta que se’n varen concedir de nous,
doncs, tretze perquè havien acabat l’any anterior..., només
havien acabat tretze. Això fa que hi hagi una petita variabilitat
interanual. 

Em demanava també vostè que de cara a l’esforç
pressupostari quina seria la xifra ideal i quin seria el pressupost
ideal per estudiant. Miri, jo pel pressupost ideal per estudiant
com que això és una xifra fàcil, jo diria la mitjana, arribar a la
mitjana del G9. Això és fàcil. L’esforç pressupostari, donar un
número ara seria una mica injust per part meva, què voldria?
Doncs arribar a la mitjana del G9, però evidentment dividint,
normalitzant, tenint en compte la grandària de cada universitat.
És a dir, podríem agafar quin és l’esforç pressupostari, dividir-
ho pel volum d’alumnes..., en fi, fer una certa mitjana.

És veritat que som a la cua en inversió i en recerca, tot i així
he de dir que des de l’any 2017, crec, i ara això ho dic de
memòria i tal vegada no és el 17, doncs, es va augmentar la
despesa en recerca prop d’un 40% i va ser la comunitat
autònoma que més va créixer, així i tot seguim a la cua, i això
és una llàstima, és una llàstima. No arribam, com em va fer
notar un dels meus companys, no arribam ni al 0,7% que era
aquella aportació solidària a la qual volíem arribar, i a mi això
em sembla..., em sembla..., 

És clar, això està vinculat a correlació causa-efecte
finançament, em deia el representant del Grup Ciudadanos, i les
dificultats manifestes entre les Illes, deia. Efectivament, jo,
causa-efecte, vostè mateix ho ha dit, seria una mica injust parlar
d’això, però sí que és veritat que amb un increment de
finançament, sobretot amb una millor i una despesa adequada
d’aquest finançament, podríem millorar indicadors, i deixo
aquests indicadors per al final.

Li demanaré en privat que m’expliqui això de la càtedra de
la Fundació Càtedra Iberoamericana, sabia de la seva
existència, però honestament ara no tinc present quin és el seu
estatus.

Em demanàvem també..., a veure, tinc això una mica
desordenat, diu: necessitem una universitat arrelada al territori
i connectada amb les empreses. No podem estar-hi més
d’acord. Tenim un vicerectorat que és precisament molt actiu
en la cerca d’això, aquí tenim, ho he dit abans, un teixit
industrial més aviat feble encara, però si que ens esforcem
molt. La vicerectora no ens ha pogut acompanyar, i aprofito per
fer una petita falca, l’equip de govern d’aquesta universitat és
paritari, no queda reflectit aquí perquè falten persones,
d’acord?

Com podem fer que la UIB sigui capdavantera en
investigació en ciències socials i quines són algunes
experiències d’èxit? Bé, això és molt interessant i m’alegra,
miri, li he de dir que o he de dir que per exemple en el cas
d’història, doncs hem pegat un bot qualitatiu i quantitatiu molt
bo, tenim una taxa de consecució de projectes d’investigació
competitius molt elevada en l’àmbit de la història.

Com es fa perquè una cosa que tu sembres doncs arribi a
bon port? Jo els puc contar, perquè m’agrada i no diré
evidentment ni noms ni anomenaré les àrees, però una
d’aquestes àrees que jo he posat aquí, d’aquestes en les que
estam entre les 300 primeres universitats del món al rànquing
de Xangai, els puc explicar la història d’això i és una història
d’èxit i molt curteta: quan vaig arribar aquí a l’any 83, la
Universitat tenia cinc anys i hi havia una persona que era a una
d’aquestes..., bé, que va acabar a una d’aquestes àrees, doncs
que feia tercer curs, aquesta persona va acabar amb la
llicenciatura, en aquells moments llicenciatura, va fer una tesi
doctoral de la mà d’un investigador, dos investigadors, no sé si
va ser codirigida, però de manera efectiva hi havia dues
persones allà d’aquesta àrea on no s’havia publicat mai un sol
article a una revista internacional, i no ho dic en detriment seu,
ho dic perquè això era així a l’Estat espanyol en aquella àrea i
era la tradició. Aquest estudiant, una vegada va acabar la tesi
se’n va anar, i aquí és el punt clau, se’n va anar un parell d’anys
a l’estranger, a un centre estranger, a una universitat britànica,
i va tornar, i va tornar doncs amb contactes, amb una línia de
treball molt sòlida i es va publicar el primer article a una revista
internacional, en anglès. Això devia ser als anys noranta i poc
i avui, a 2021 en aquesta àrea estem entre les 300 primeres
universitats del món, de zero a aquí. Això és la manera, crec jo,
una de les maneres de fer les coses, apostar pels recursos
humans, d’aquí que una de les estratègies que tenim,
l’estratègia de recursos humans diu, dos punts, a veure si em
permeten tornar enrere breument, diu: “Recursos Humans,
requalificació, retenció i captació de talent”. Aquesta és la
manera de fer les coses.

Em demanen si farem l’Oficina de Projectes Europeus, això
era una de les..., és una de les actuacions del nostre programa,
i sí volem fer, ja ho he dit, som crec que l’única universitat
pública espanyola, exceptuant la Menéndez i Pelayo que és
diferent, que no en té i això seria un grandíssim progrés.

Deixo..., em pregunten..., sí, hi havia dues preguntes que
puc respondre ràpidament, em pregunten si jo pensava fer una
política continuista o rupturista respecte de l’anterior rector
Llorenç Huguet. Doncs, miri, rupturista, però no demolidora.
Les reformes es fan mantenint allò que és bo i que ja està
construït, i aquí hi ha realment coses bones, de fet, tot això que
dic és bo i s’ha fet al llarg dels anys i això ho hem de mantenir
i n’hem de tenir cura i hem de construir damunt del que hi ha
i que és bo, però, dit això, evidentment diria molt poc -crec-
d’un equip rectoral que no tingués idees pròpies, que l’única
idea fos seguir per on ja anàvem.

Em preguntava també si es comprenia la divisió entre la
Conselleria d’Educació i això. Bé, de fet, jo li diré que fa anys
quan... a veure, no en aquesta legislatura, sinó en l’anterior i
tot, es demanava que es creés una conselleria on la universitat
estigués separada d’educació, i jo li diré per què i és un tema
social, crec jo. A veure, l’educació i la sanitat són els dos pilars
bàsics de l’estat de benestar i qualsevol cosa que es faci per
millorar això és imprescindible. La universitat -com he dit- té
un fet singular, ben igual que el fet singular insular doncs té el
fet singular que és una institució que ha de fer per llei
investigació i transferència, i això no ho fan la resta
d’estaments educatius.
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És més, l’educació primària és tremendament important i
l’educació secundària, l’obligatòria i la que no ho és, és
tremendíssimament important, bé, totes ho són, no?, però és
clar, la problemàtica de la universitat és diferent, és molt
diferent. Llavors, jo entenc perfectament i de fet a mi m’agrada
que estiguin separades, és un model d’èxit en moltes altres
bandes.

Increment de places al màster de professorat, doncs, ja
m’agradaria, ho dic, vull dir..., això és complicat, és complicat
pels llocs per fer pràctiques, però bé, és una cosa que...

Em demanaven també..., m’havien demanat quins graus,
quins màsters, quins criteris fan falta..., bé, ja ho he dit, hi
haurà un estudi sobre això, he dit també quins màsters crec jo
que tindrien sentit, en quins àmbits.

Quina és la causa del decrement d’alumnat a la UOM? La
pandèmia, és estrictament la pandèmia, són classes presencials
i ja està, és simplement això. I s’està recuperant, vull dir,
polítiques..., en realitat en realitat i afortunadament no cal fer
cap política especial, això es recupera sol, té molt d’èxit i
n’estic molt content.

Hi ha una pregunta que m’ha agradat molt, Sra. Durán, que
diu: quina seria l’evolució idònia del personal docent
investigador? Miri, respecte d’això vull dir que no tenim
personal investigador o personal docent, tenim personal docent
i investigador, la docència i la investigació són dues
obligacions del nostre contracte. Què és el que ens agradaria?
Miri, tenim un excés..., estem fora de la llei, de personal
contractat laboral, hauríem de tenir més funcionaris, més
personal funcionari. Amb la nova llei això queda matisat, a mi
no em preocupa tant el fet de si són funcionaris o si són
contractats laborals, em preocupa sobretot el fet que sigui
personal amb contracte, amb vinculació indefinida, perquè això
és el que dóna solidesa i estabilitat a les plantilles. Els salaris
són equiparables, etc.

Sí que hem de reduir clarament el nombre de professors
associats, el professorat associat és un tipus de professorat que
per llei només té competències i deures en docència, són
contractes que es renoven anualment i idealment haurien de ser
professionals de prestigi o professionals amb coneixements en
la seva àrea que contribueixen a aportar un valor afegit a
l’educació, però en tenim massa -en tenim massa- i això s’ha de
reduir. Hi ha un cas en què no podrem reduir-ho i a més és així
en totes les universitats que és Medecina perquè Medecina
compagina la clínica amb això.

Hauríem d’incrementar el personal. L’altre dia vam fer un
petit estudi, probablement amb 20 persones més, 20 o 22
professors més eixugaríem el que nosaltres anomenem dèficit
docent, però hem de recalcular els números i els hem d’afinar
i, com he dit abans, 20 persones és un milió d’euros, a nivell de
titular, vull dir que no és...

La importància de les TIC, evidentment, i això és
tremendament important.

Si hi ha paritat a la Universitat i si hi ha igualtat
d’oportunitats entre homes i dones, jo personalment diria que

igualtat d’oportunitats entre homes i dones sí, és més, els
nostres acords normatius que regulen per exemple el doctorat,
perquè aquest el vaig escriure jo personalment, doncs
contemplen que si hi ha d’haver interrupcions per embaràs,
maternitat, aquest temps no compta, es descompta
automàticament, en això ens vam avançar a regulacions que
varen venir posteriorment i per dalt.

Quant a xifres d’igualtat, xifres per gènere, la composició
és molt desigual entre l’alumnat i les carreres i els estudis. En
conjunt i si la memòria no em falla hi ha més dones que homes,
en conjunt, però després, quan anem a diferents branques del
coneixement segueix essent veritat que en les enginyeries
s’estén, no?, en ciències, tecnologia, enginyeries i
matemàtiques prima el sexe masculí, així i tot... el gènere
masculí, perdó. Així i tot he de dir que en alguns estudis -i cit
de memòria-, biologia, no sé si bioquímica també i... no sabria
dir..., bé, i Medecina clarament doncs són majoria les dones. 

Si parlem de professorat estem prou equilibrats també, però
sí que es veritat, aquí sí que hi ha un biaix de gènere i és que la
quantitat de catedràtiques és menor que la quantitat de
catedràtics, tampoc no és una cosa tremendament,
tremendament escandalosa, però és veritat que és així.

Pel que fa als equips directius jo diria que estem..., no parlo
ja del nostre equip directiu, sinó dels equips directius dels
centres, bàsicament està equilibrat i a més tenim reglamentació
interna perquè així sigui. Tenim un pla d’igualtat que
s’acompleix, etc.

Deixava una mica per al final, i suposo que em deixo coses,
i em perdonaran, però podem tornar-hi, deixava una mica per
al final els dos punts estrella: millorar, diu: quins indicadors es
poden millorar i s’haurien de millorar? I què podeu fer per fer-
ho?

Bé, per a mi és obvi que podria parlar de molts indicadors
a millorar, o de prou, tot és millorable i tot seria..., però és
evident que la taxa d’abandonament, això, s’ha de millorar i la
taxa de graduació, les dues coses van prou lligades. Com es pot
fer això? Bé, la resposta fàcil és aprovant més, i a això no ho
farem, perquè això seria davallar el nivell, i això no ho podem
fer. Bé, doncs aquí hi ha diferents coses que es poden fer,
nosaltres crearem, tenim actualment una cosa que les seves
sigles és POTU, es diu Pla d’Orientació i Transició a la
Universitat, que funciona molt bé, però el que volem és
reforçar aquest pla i convertir-ho en una..., això és un pla en
aquests moments, hi ha persones que s’hi dediquen més o
menys de manera voluntària i en col·laboració amb els centres
de secundària, el que volem és reforçar això amb la figura d’un
orientador.

El que s’ha de fer sobretot, sobretot, és orientar al llarg de
la carrera. Orientar abans d’entrar, a això ho estam fent però es
podria fer amb una major intensitat i, després hauríem
d’orientar al llarg dels estudis, quan algú té algun problema, a
més, orientar de manera proactiva, detectar aquells casos en
què dius, uf, no vas bé, asseiem-nos, parlem..., això es pot fer,
això ho volem fer, necessitem recursos per a això..., necessitem
recursos humans, sobretot.
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I després hi ha altres actuacions que poden formar part
d’això i que han donat, jo diria o almanco ara parlo més per la
banda de ciències, bons resultats que són els cursos zero o
cursos d’anivellament. Això és molt útil i, bé, típicament en
matemàtiques hi ha mancances, jo, arriben els estudiants de
secundària de vegades fins i tot amb molt bones notes i, bé, i
s’estavellen a les primeres de canvi perquè no poden superar
aquest bot en preparació. Llavors, es poden fer i es fan cursos
zero, on els que tractes és de donar un nivell que et permeti
després començar el grau de la teva elecció amb garanties
d’èxit. També he de dir, i amb això acabo ja aquest punt, que
no ho tinc aquí, però si mirem per branques de coneixement, la
taxa d’abandonament és molt desigual, és a dir, hi ha estudis en
què la taxa d’abandonament està damunt o fins i tot per sota de
la mitjana estatal, però després hi ha branques, per exemple les
enginyeries, les taxes d’abandonament són molt elevades.

Ho dic perquè, és clar, quan un fa la mitjana queda un
número que és lleig, i això s’ha de fer, i això, aquestes són les
actuacions principals. Evidentment, si aconseguim més
personal docent investigador per reduir els grups, millor encara,
però vull dir una cosa també i també en relació amb els nous
estudis, no és només el professorat el que cal, són les
instal·lacions. En aquests moments, i fins que no puguem
inaugurar l’interdepartamental 2, doncs estem francament
estrets, no només els estudiants a les aules, sinó també el
professorat als despatxos.

Hi ha, per exemple, en aquesta universitat tenim tres Highly
Cited Researchers en Biologia bé, en Fisiologia vegetal, els
Highly Cited Researchers són aquells investigadors que estan
en el top 1% de la seva àrea al món. En tenim tres, aquí, només
en l’àmbit de Biologia i alguns que aviat ho seran en algun altre
àmbit. Aquesta gent té uns despatxos que fan autèntica
vergonya, i quan parlava de la necessitat de tècnics, doncs avui
precisament en parlàvem, doncs també aquestes persones han
de fer tasques de manteniment d’aparells, que dius, bé, això, no
ho han de fer ells, això ho podria i ho hauria de fer un tècnic
que, a sobre, en sabria i seria el que toca aquells aparells, bé,
doncs d’això tenim una mancança tremenda. 

I, no ho sé, i bé..., intentaré, jo diria que he anat responent
més o menys.

Sí, hi havia una cosa que se m’ha demanat. Diu, trobo a
faltar..., la representant de Podemos, diu trobo a faltar la cerca
de consensos i negociacions, i quina visió tinc sobre el Consell
d’Estudiants, o quina visió tenim. Bé, consensos i negociacions
això ho fem per defecte, parlam amb la nostra conselleria,
parlam amb la Conselleria d’Educació, parlem amb empreses,
parlem amb lobbies, i això ho seguirem fent, per parlar no
quedarà. 

Diu i quina visió tenim sobre el Consell d’Estudiants. Bé,
doncs és l’òrgan màxim de representació i el volem impulsar,
de fet, hem canviat la normativa electoral i hem convocat
eleccions parcials al Consell d’Estudiants, perquè hi havia llocs
que havien quedat vacants. Llavors, ens agradaria molt, molt,
que participassin més en la vida universitària. El que volem és
donar-los veu per fer un programa..., ara ho diré pronto y mal,
de dinamització universitària, però de baix cap a dalt, no de
dalt cap a baix, és a dir, no hem de ser l’equip de govern qui

planteja bé, idò ara farem concerts, pot estar molt bé..., i jo
crec, o creiem, que ha de ser exactament a l’inrevés: és parlar
amb ells, donar-los veu i dir, què us interessa que fem? I actuar
en conseqüència. 

I no sé, em perdonaran si m’he deixat alguna cosa, és
possible, perquè no he sabut ser gaire sistemàtic a l’hora de
prendre notes però..., a la seva disposició. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Rector. Passarem als torns de rèplica.
Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Fernández. 

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO: 

Gràcies, Sr. President. Molt breument, ja..., a les hores que
són, seré molt, molt breu. 

En primer lloc, compartir que és una molt bona notícia la
qüestió de la residència i que la residència estigui a Palma, per
qüestions de connectivitat i per donar resposta a un prec que
era convertir Palma en una ciutat universitària, crec que de
mica en mica podem caminar cap a aquest objectiu. 

Quan parlàvem abans del segon lloc de la taxa de reposició
li he mencionat el 120% perquè és la proposta del Govern
d’Espanya en els Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any
2022, que jo esper i el convit a vostè també i a la resta de
grups, que donin suport a aquests Pressuposts Generals perquè
arribem a una taxa de reposició del 120%, aprofitant que som
tots avui, aquí.

I dues qüestions molt, molt ràpides, tendria moltes
preguntes però ja les podrem debatre a un altre moment,
tranquil·lament, però per fer-ne cinc cèntims, no? En primer
lloc, jo crec que és necessari que des de la Universitat de les
Illes Balears es fa, però promocionar més encara la participació
i la implicació de les dones en els estudis externs, de ciències,
tecnologies, enginyeries, matemàtiques, des d’un primer
moment. Jo crec que la Universitat de les Illes Balears té un
paper essencial en aquest sentit, la carència és evident avui en
dia i això és lligar-ho també amb la connexió amb la societat
que ha de tenir la Universitat i, per tant, amb l’estratègia amb
els infants en els primers anys, en els col·legis amb la voluntat
de despertar vocacions.

I ja en últim lloc, n’ha parlat la Sra. Santiago i n’ha parlat
vostè ara mateix, vostè i jo vàrem coincidir en una altra etapa,
quan jo era president del Consell d’Estudiants i vostè vicerector
en aquell equip rectoral i, per tant, sé perfectament del
sentiment, de qualque manera, de l’empatia, que podem tenir
tots dos respecte d’això.

I només traslladar-li que jo crec que és la cultura de la
participació i representació estudiantil no comença a la
universitat, ha de començar molt abans, i això és tasca de tots
i totes, però jo crec que el seu equip rectoral ha d’establir
mecanismes, una estratègia per impulsar la participació i la
representació estudiantil a tota la Universitat de la mà, crec que
és una tasca que es pot realitzar, és un dels principals reptes
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que tenim, els i les estudiants són els protagonistes de la realitat
universitària avui en dia. Avui s’han inaugurat les jornades
estatals d’estudiants de medicina, s’han convocat les eleccions
parcials i jo crec que són passes precisament que donen
veritablement motius per creure que tenim encara molta
carretera per recórrer i que per descomptat jo confiï amb vostè
i en el seu equip perquè sumem esforços en aquest sentit.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No haremos intervenciones. Le deseo mucha suerte y una
amplitud de miras hacia los nuevos tiempos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part de MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies president. Gràcies Sr. Rector i equip que
l’acompanya. Jo tampoc no faré més ús de la paraula.
Disculpau-me, me n’he d’anar, qüestions de conciliació
familiar. Ànims, coratge i ja sap que pot comptar amb el nostre
grup parlamentari pel que hagi de menester.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies president. Intentaré ser breu, el que passa és
que, els que em coneixen saben que em costa, perquè tenc
moltes coses.

Li agraeix moltíssim l’esforç que ha fet per contestar-nos a
tots, li agraeix moltíssim les explicacions i jo diria fins i tot...,
o jo ho valor molt, l’honestedat de qualsevol cosa, que tal
vegada no tenia preparada, de mirar fins i tot més enllà, estam
pensant això, estam estudiant això, farem allò, o ho mirarem. Jo
li agraeix. 

Crec que és una bona notícia la reducció dels professors
associats, crec que és una bona notícia, sincerament li ho dic.
A mi m’havien dit que li demanés a veure si tenia pensat el
Rector millorar les condicions laborals del personal associat,
perquè evidentment les condicions laborals..., li ho hauria
d’haver dit abans, però bé, si té temps em contesta i si no
tampoc. De vegades, bé, nosaltres consideram que haurien de

ser millors, sobretot tenint en compte el valor afegit que
aporten i la missió universitària d’aquests professors associats.
Si no vaig errada, jo tenia entès que eren 714 i ara vostè
m’hauria de confirmar si són 292 només que n’hi ha
d’associats. Per tant, hi hauria una reducció prou important, o
n’hi hauria un parell més? Bé, és igual.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

D’acord, en tot cas crec que és una bona notícia i que a més
vostès vulguin de cada vegada que hi hagi menys personal
laboral.

També li agraeix que vostè hagi tengut la sinceritat de dir
que creia que s’hauria d’augmentar el personal docent a
recursos humans en uns 20 o 22 professors.

Quant a la residència de l’alumnat. És clar, nosaltres ens
alegram d’aquest projecte de què a l’antiga presó hi hauria unes
100 places més, però és que parlam que tenim una llista
d’espera de 350. És clar, si tenim una llista d’espera de 350,
segons com van les llicències de l’Ajuntament de Palma i li puc
assegurar que sé com van i com van moltes coses de negociació
a totes les institucions, siguin del color que siguin, perquè no
em puguin dir res, tendríem 100 places més el 2022-2023. Per
tant, què fem amb els altres 250 estudiants? Vull dir, no és una
solució fàcil, ja ho sé, però tal vegada hauríem d’anar cap una
subvenció, d’una ajuda econòmica a l’estudiant que vulgui
venir, o que el Govern habilitàs qualque tipus d’edifici a tal
efecte? No sé com ho hauríem de fer, però és que em sembla un
problema greu, perquè pot ser que siguin molt més, perquè
parlam que ara, el 2021 en tenim 350, si en llevam 100, quants
en tendrem a l’any 2022-2023? Ja li dic, avui en dia amb els
problemes d’habitatge que tenim, no només són les illes que
tenim, vull dir també per a tots els estudiants de part forana.

M’havien comentat que li demanés que hi ha un edifici des
de l’any 2014 de grans dimensions, construït al Parc BIT, que
en principi hauria d’estar dedicat a la investigació i que al
mateix hi té assignada una partida important la UIB, a veure
quines són les previsions, què fan comptes fer? Tal vegada li
hauria d’haver dit abans, però crec que és interessant si ens
pogués dir alguna cosa d’aquest edifici, a veure si es continuarà
duent cap a la investigació o no.

Després, taxa d’abandonament, taxa de graduació, d’acord?
No es millora d’un dia per l’altre, vostè ha dit quines eren les
línies i els criteris que haurien d’anar. Vostè ha parlat de la
figura de l’orientador. Jo tenia entès que la UIB s’involucrava
i anava a totes les illes, a Mallorca, a Menorca i tal, abans que
els estudiants arribin a la Universitat, per ajudar-los a la presa
de decisió a l’hora de decidir uns estudis. Com està aquest
programa i si fan comptes continuar, perquè evidentment no
només tal vegada ha estat una mala elecció i perquè també
evidentment consideram important que també durant els estudis
hi hagi aquesta orientador i que hi hagi una detecció
primerenca podríem dir, i després també una ajuda a l’estudiant
per evitar aquesta taxa d’abandonament. Però nosaltres sempre
hem pensat que les vocacions s’haurien de detectar,
evidentment molt abans d’arribar a les universitats i creim que
el paper de la Universitat hauria de ser clau en això.
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No tornaré parlar del tema de si hi ha més o manco dones
a les carreres de ciències, jo el que defensaré sempre i
defensam des del nostre grup és que un home o una dona, amb
total llibertat, tengui igualtat d’oportunitats per elegir el que
vulgui. Jo crec que allà on més haurien de posar l’accent, si
realment la taxa d’abandonament és superior a les enginyeries,
és què passa a les enginyeries, tal vegada l’accent hauria de ser
que tenguéssim més enginyers, perquè si la taxa
d’abandonament és més a les enginyeries, no tant si és un home
o una dona que arriba a ser enginyer...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... si no, perquè tenim...

D’acord, només volia dir una cosa que no havia dit abans i
tenc només un segon, és perquè crec que la Universitat pública
de les Illes Balears, una missió important seria la inserció
laboral dels seus estudiants i si no vaig errada, era molt
important la de les Illes Balears. Per tant, jo l’anim que vagin
en aquest sentit, evidentment diversificar sempre, obrir sempre,
però que siguem o érem la tercera universitat pública amb més
inserció laboral a l’Estat, jo crec que és una bona notícia. Crec
que l’anim a tot l’equip a continuar per aquí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Són 3 hores de compareixença, són
llargues i jo m’he donat per contestat en moltes coses, perquè
les altres que vostè no m’ha contestat, no són tan de profunditat
com algunes que sí que m’han contestat, són més reflexions i
recomanacions. Per exemple que facin un estudi, un pla de
promoció i de captació de persones grans per al tema de la
Universitat Oberta de Majors, pel tema d’un envelliment actiu,
forma part d’això i crec que vostès són els millors actors per
poder-ho fer.

Per altra banda, em pos a la seva disposició pel tema de la
comunitat balears a l’exterior, la nostra col·lectivitat. Jo li he
dit la referència que hi havia, que era un òrgan entre la
Universitat, on participava la societat civil, entitats financeres,
institucions, Govern de les Illes Balears entre ells i aquest el
pont, no vol dir que vostès recuperin la fundació, jo crec que es
va tancar perquè operativament per ventura, o per compromís
de les entitats que en formaven part vàrem acordar que no fos
així. Jo el que dic és que tengui present que hi ha una
col·lectivitat balear a l’exterior, de gent gran i de joventut, que
hi ha una infraestructura de centres, de centres, d’edificis i de
relacions que tenen la mateixa col·lectivitat a l’exterior, per
exemple... i que varen afavorir convenis entre la Universitat de
les Illes Balears i per exemple la Universitat de Còrdova, una

província de la República d’Argentina. Això va afavorir un
intercanvi de coneixements i d’experiències i d’intercanvi de
professorat que venia cap aquí i d’aquí cap allà. Els actors, els
mediadors varen ser precisament el president i la directiva de
les comunitats balears a l’exterior.

El report que vostès hi poden donar, que les Illes Balears hi
poden donar en el compliment d’aquests drets que tenen com
a ciutadans de les Illes Balears, és la formació que puguin
donar tant a la gent gran, com als joves. I la possibilitat que
puguin desenvolupar pràctiques, o per convenis o
homologacions aquí. Insistesc, n’hi ha que són ciutadans amb
nacionalitat espanyola i n’hi ha que no ho són, però que
evidentment es poden acollir a aquesta mobilitat.

El tercer bloc que li volia comentar, simplement com una
reflexió rector, no fa falta em contesti això perquè és més una
aposta en comú, compartir una inquietud. PostCOVID,
postCOVID, postpandèmia, aprenguem d’una cosa, la demanda
de professionals sociosanitaris ja hi era, i li parl de la Facultat
d’Infermeria i de Fisioteràpia i li parl de la Facultat de
Medicina. No crec que li haguem de demanar a vostè aquí que
s’augmenti, que reclami més dotació de places i, per tant, més
dotació de personal, de facultatius, de professorat per poder
impartir, sinó que ja tenim una mancança important d’aquests
professionals i una fuita d’aquests professionals, dels pocs que
podíem formar aquí, però el que fa falta per descomptat no és
dir que passarà la pandèmia i ja no necessitam professionals,
no, és que els necessitam i els necessitam a les quatre illes. No
tenim una igualtat d’oportunitats en resposta d’aquesta
especialistes, per exemple, a Formentera, com sí la tenen a Can
Misses i per tant hi ha ciutadans que s’han de desplaçar per una
prova que consideraríem bàsica, aquí o a qualsevol hospital
dels tres hospitals de les Illes, de Mallorca. Per tant, sí que crec
que han de fer una reflexió, s’ha de fer una reflexió i tal volta
seria motiu d’una altra compareixença o d’un altre debat.

No m’estendré més, li agraesc de bell nou l’extensió a les
respostes que vostès han donat i em consta que també han pres
nota de les intervencions que els grups parlamentaris li han fet.
Tenim l’oportunitat, com hem comentat abans, nosaltres ens
anam sí amb un compromís i amb una reflexió i amb una
inquietud, que és el tema pressupostari, com que tenim
l’oportunitat vostè, malgrat no hagi estat molt explícit a dir un
pressupost, crec que podem treure la ràtio si hem d’arribar a
estar a la mitjana per dret i, a més a més, afegir el factor
d’insularitat que és l’ADN, lamentablement, d’unes coses bé,
però per altres que encara arrossegam en desigualtat en aquesta
comunitat respecte de la resta de comunitats i ciutats
autonòmiques. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari El Pi té
la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president. Continuam, Sr. Rector, algunes coses me
les ha contestades, unes altres a mitges; jo entenc que acaba
d’aterrar pràcticament al seu nou càrrec.
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Simplement volia reiterar un parell d’idees. Una, el Pla de
digitalització, estàvem d’acord que la pandèmia ens ha obligat
a tots a espavilar-nos, tant a centres d’educació primària i
secundària, a batxiller i també a la Universitat on la
digitalització i també la semipresencialitat han estat importants
a l’hora de poder assolir unes fites dins el curs que acabam de
passar, però vostè dins els seus objectius hi ha precisament
això, acabar amb aquesta bretxa digital o acabar amb segons
quines maneres antiquades d’impartir a la Universitat segons
quines matèries. Jo li deman, com, quan i de quina manera es
pensa assolir aquest pla de digitalització? Crec que a això no
m’ha contestat.

Per altra banda, voldria dir-li que ens encanta aquest pla
d’orientació i transició que ha plantejat, crec que és una
excel·lent idea, crec que és necessari aquest acompanyament
als alumnes tant si comencen com si es perden pel camí o si no
van bé, com vostè mateix ha dit, nosaltres hi som, vull dir, trob
que és una excel·lent idea.

Llavors, tornant a la recerca estam d’acord que fa falta més
pressupost. Jo no sé si vostè té una explicació del per què
només s’inverteixi un 0,4 a aquesta comunitat autònoma, no
arribam ni a la mitjana estatal que crec que és de l’1,2 i la
mitjana europea de l’1,7, però tampoc no puja massa més. És
a dir, per què? Si tenim uns bons investigadors, si tenim un bon
nombre de patents, si som bons en la nostra recerca i en la
nostra investigació per què no s’inverteix més? Depèn d’una
voluntat política del Govern o de què depèn, i de quina manera
també ho pensa fer?

Llavors li he fet una pregunta tal vegada política, vostè ha
estat molt diplomàtic i molt políticament correcte com ha dit
que faria una gestió, aquest equip rectoral faria una gestió
rupturista, però no demolidora en relació amb l’anterior rector
Llorenç Huguet, però jo també a la segona part de la pregunta
li he demanat, què conservarà? Ja sé que allò bo, evidentment,
el faig com a..., el tenc per un home intel·ligent, i què romprà
exactament? M’agradaria saber què és el revolucionari que ens
planteja i què és el continuista que quedarà.

Per altra banda, celebram moltíssim que aquesta residència,
hem apuntat la data, save the date, curs 2022-2023 aquesta
residència serà un fet, nosaltres també creuam els dits perquè
els nostres alumnes s’ho mereixen.

Res més, gràcies a tot l’equip, moltíssima sort i bona feina
i aquí ens tenen sempre que vulgui tornar i si no ja el cridarem
rector.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Carot.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Carot i Giner):

Sí, moltes gràcies novament a tots i lament les absències.
Començ una mica desordenadament, però les respondre totes.

A veure, em parlaven de si havia pensat millorar les condicions
laborals del professorat associat. Primera cosa, ja m’agradaria;
segona cosa, la transferència nominativa del Govern no arriba
a cobrir el capítol 1, és a dir, no arriba a cobrir les nòmines, no
tenim manera d’incrementar això. Ens agradaria, eh!, en un
món ideal, amb recursos no direm il·limitats, però més
abundants, per descomptat. 

Vinculat a això em parlava vostè que hi havia 712
professors associats i ara 292, hi hagut una reducció important.
No, els 712 eren 712 persones, els 292 són equivalents..., són
persones equivalents a temps complet. Hi ha hagut una
reducció, l’ha haguda, però no parlam amb les mateixes unitats,
eh!, hi ha hagut una..., no, no, però (...).

Què més? Em deia vostè també que hauríem de ser més
proactius en la detecció de talent estudiantil. Ho fem, tenim un
parell de programes en aquests moments, el pioner en això es
diu ESTALMAT, ESTALMAT per és talent matemàtic. Això
el que fa és agafar i detectar escoles i instituts, nins i nines o
joves que tenen especials habilitats matemàtiques i de manera
gratuïta completament altruista se’ls dóna. no classes, se’ls
dóna formació matemàtica els dissabtes al llarg de tot el curs i
això ho fan professors del Departament de Matemàtiques i
Informàtica, no cobren un duro i això ho vénen fent des de fa
temps gratis. A l’estela d’això ha sortit també la iniciativa
ESTALQUIM, que com les seves, no inicials, perquè com les
seves síl·labes ens indiquen, doncs, és talent químic.

Què més? Sí, em parlava vostè i després vostè també, Sra.
Pons, del pla que té orientació i transició a la Universitat.
Actualment el tenim, però l’única cosa que fem, Sra. Durán, és
això que deia d’anar a les Illes, als instituts i parlar i intentar
fomentar i tal. Què és el que, a més a més volem fer nosaltres?
Volem reforçar això, és a dir, anar-hi més o anar-hi amb més
intensitat, però a la vegada posar algú, la figura d’un
orientador, que estigui quan ja han començat els estudis i que
quan tenen problemes doncs puguin acudir a aquesta persona
i els pugui orientar en tècniques d’estudi, en dir, escolta,
tranquil, deixa aquesta assignatura, fes no sé què, parla amb tal
quin és el teu problema. Vull dir, això fa falta, això fa falta i
això ho tenim.

Em deia també, a veure, del ParcBit, l’edifici del ParcBit,
ara hauria de dir allò de m’agrada que em faci aquesta
pregunta, però no li diré perquè..., en fi, m’agradaria ser
optimista i dir-li que farem la recepció d’aquest edifici dins
enguany. Crec que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., -perdó? Aquest curs, perdó, aquest any acadèmic sí, aquest
curs. Això fa no sé jo quants anys, però sí serà per als usos per
als quals estava previst inicialment que eren usos bàsicament de
recerca. Això sí.

Sí que és veritat que tenim una taxa d’ocupabilitat molt
elevada i tenim el DOIP, el Departament d’Orientació i
Inserció Professional, que funciona molt bé i segueix
funcionant molt bé. 
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Em parlava vostè, Sr. González, de..., Sr. Gómez, -perdó,
Gómez-, de postCOVID i l’evidència de la necessitat de més
professionals, en particular Infermeria. Bé, miri, hem negociat
amb la direcció general, bé, és a dir, amb la conselleria a través
de la direcció general, i crec que li agradarà saber que per al
curs vinent augmentarem els numerus clausus d’Infermeria, els
augmentarem a les tres illes. Ara, perdoni, perquè em falla la
memòria i el nombre de places total, però això ho tenim i farem
un conveni específic per a això que contempla, doncs això,
l’increment del nombre de l’oferta de places a les tres illes dels
estudis d’Infermeria i doncs el finançament necessari no només
per al professorat sinó, com deia abans, per als espais, és a dir,
equipament i despatxos, etcètera. Crec que això és una molt
bona notícia.

Finalment, Sra. Pons, em deia vostè que no li havia
contestat a tot, bé, més o menys sí, diria jo, eh!, més o menys
sí. Digitalització, com, quan, per què no s’hi inverteix més...?
Bé, la digitalització és una eina, no una finalitat en sí mateixa
i la necessitem a dos nivells bàsics: un és a nivell de gestió
nostra, gestió de la universitat com a institució, gestió
econòmica, gestió del professorat, no tenim, per exemple, una
oficina del registre, i això és tremend. Bé, en tot això tenim
actuacions que estan en marxa; l’altra, a la que vostè potser es
referia, és la digitalització a la docència.

Bé, doncs això, el que hem comprovat són dues coses:
d’una banda, que la gent, el que desitja però ardentment és
tornar a la presencialitat plena, i a més li puc assegurar jo, com
a professor amb més de trenta anys d’experiència, que la màgia
que pot crear a una aula amb els seus estudiants no es pot crear
a través de la pantalla d’un ordinador, per més que t’hi esforcis.

Dit això, sí que hem vist que hi ha moltes coses que es
poden fer molt bé, per exemple, es poden filmar classes o es
poden fer vídeos de classes, i aquí doncs algunes vicerectores
del meu equip en són especialistes, i tenir la classe, no les notes
de la classe, això ja fa molts anys que ho tenim penjat, sinó la
classe, tota una explicació amb exemples i gravat i la veu i la
imatge i tal. I això és molt important perquè efectivament no
substitueix la màgia aquesta a la que m’agrada referir-me
perquè de veritat que hi ha moments molt bonics amb els
estudiants, però sí que és veritat que és una eina tremenda,
brutal, a l’hora d’afavorir l’alumnat, poder repetir la classe una
vegada i una altra, i aturar aquí i seguir allà, això està en marxa.

Va, no defugiré les preguntes incòmodes. Diu, vostè ha
estat diplomàtic, evidentment, d’un rector s’espera que sigui
diplomàtic, no? Doncs, miri, què canviarem, què canviam?
Canviam l’organització d’alguns serveis; implementam noves
eines de gestió, com deia, eines electròniques; fem un esforç,
que ja està prou reeixit en molts camps, en tramitació
electrònica de moltes coses, però sobretot és reestructuració de
serveis, si vol que li digui tres coses, li diria: reestructuració de
serveis, amb moviment de responsables; política de recursos
humans, això ho canviam; i una tercera, un major èmfasi en el
valor de la investigació, que és el que ens distingeix i és el que
ens fa ser bons.

Ho dic perquè, si mai vostès cerquen un rànquing i els surt
un rànquing de docència i volen comparar, vagin molt alerta i
els recomano que mirin què és, quins són els ítems, quins són

els elements que compten a l’hora de parlar de la qualitat de la
docència. És molt, molt difícil de mesurar més enllà de número
d’alumnes per professor, les altres coses que es tenen en
compte són doncs com ara metres lineals de llibres o de
prestatgeries a les biblioteques, i coses així.

És tremendament difícil, per no dir impossible, avaluar si un
graduat o graduada en geografia -per dir qualque cosa- de la
Universitat de les Illes Balears sap tot el que ha de saber -de
geografia- o si és millor o pitjor que un graduat o graduada de
la universitat d’Alacant, per dir qualque cosa. L’única titulació
que en aquests moments un pot dir alguna cosa és Medicina,
perquè la major part d’estudiants que es graduen de Medicina
després fan l’examen MIR, l’examen per a metge intern
resident, i aquí sí que les universitats diuen bé, depèn d’allà on
queden i on van quedant en el temps et dona una certa imatge,
però així i tot això és enganyós per a la investigació. 

Quines coses mantindrem. Bé, mantindrem la cura
exquisida als estudiants, el tracte, jo crec que tenim una cosa
bona que no hem de perdre i és que som propers, en general,
eh?, això depèn de cada professor, evidentment. Això, no ho
perdrem i no perdrem tampoc -espero- doncs aquesta voluntat
de molt bona relació amb el Parlament, amb els grups polítics,
amb la societat civil, això no ho perdrem. 

I ja està. Ah, i em deixava, sí, perdó, perdó, a veure, ho
tenia aquí, sí. Sí que ho tenia però..., ara, diu, promoure la
participació de les dones en les titulacions STEM. Sí. I això, de
fet una de les vicerectores avui absents, està dins una associació
que és precisament destinada a això, és difícil, és a dir, és
difícil veure quines actuacions es poden fer que tinguin
realment impacte perquè fer propaganda això ho sabem fer tots,
però no, no... Això té l’impacte que té, en reduït.

I bé, el Consell d’Estudiants i vostè mateix ho ha dit, jo crec
en els estudiants i m’agradaria molt, molt, molt que
participassin més, hi ha coses en les que un entén que no..., no
és que no puguin participar és que no els deu interessar
participar. Però n’hi ha d’altres en què sí, i quan s’hi posen és
molt interessant, molt, molt interessant. Tenim estudiants a la
Comissió d’investigació, tenim estudiants i moltes vegades hem
parlat de coses que són... to the point, i tenim estudiants al
Consell de Govern i està bé, vull dir, i haurien de participar
més, haurien de prendre més part activa.

Una cosa que no he dit i la dic ara i acabo, una de les
actuacions que volem fer és crear/adaptar espais dins del
campus perquè els estudiants puguin estar, puguin estar,
treballant, puguin estar menjant i puguin reunir-se, hi ha una
manca d’això. Tampoc no és que la situació sigui desastrosa
però, vull dir, fan falta, i això sí que ho volem fer a més. Poc a
poc, vull dir, no ho podem fer tot en un any perquè tot és una
qüestió de diners, i ja està. 

No sé si m’he deixat alguna cosa. Diria que no, però...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Carot. Una vegada acabada la
compareixença, agrair la seva assistència, les seves
explicacions i desitjar-li molts d’encerts a vostè i al seu equip. 
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EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Carot i Giner):

Moltíssimes gràcies, he de dir que els agraeixo molt i molt
sincerament l’interès que han posat i que ens donassin
l’oportunitat de ser avui aquí, davant de la màxima expressió de
la sobirania popular com és un parlament. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies a vostès. No havent-hi més assumptes a tractar,
aixecam la sessió.
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