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EL SR. PRESIDENT:

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

Per tant, passaríem a l’únic punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
4546/21, 4975/21 i 7408/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4546/21, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació per
incrementar el nombre de professionals dedicats a l’atenció
a alumnes amb necessitats educatives especials i  de suport
educatiu de cara al curs escolar 2021-2022.

Aquesta presidència també els informa que el Grup
Parlamentari Mixt ha presentat un escrit d’ajornament, atesa la
impossibilitat del Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual d’assistir a la
sessió d’avui, un escrit d’ajornament sobre la PNL, el RGE
núm. 11851/21, és per açò que els demano d'alterar l’ordre del
dia d’avui en el sentit d’ajornar aquest debat i votació d’aquesta
proposició no de llei.

Per tant, deman als portaveus si algú s’hi oposa o si podem
donar aprovat per assentiment l’ajornament d’aquesta
proposició.

Per tant, quedarà ajornada per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4975/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de les
places al programa British Council per al curs 2021-2022. 

Passam a la següent proposició no de llei RGE núm.
4975/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació
de les places al programa British Council per al curs 2021-
2022. Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Lafuente per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bien, esta PNL viene derivada de
una situación que se va dando en los últimos años, se reproduce
en los últimos años especialmente en Maó, pero creo que debe
suceder en otros sitios de la comunidad autónoma. 

El colegio Antoni Juan de Maó implantó desde hace tiempo
en base a un grupo de profesores con muchas ganas un sistema
bastante innovador, y consistió precisamente en intentar que un
colegio en que la mayoría de los estudiantes..., es uno de los
colegios públicos de Maó con un tanto por ciento de
estudiantes inmigrantes superiores y siempre había sido un
colegio en que... pues, la gente consideraba que el nivel
educativo no era el adecuado, pero un grupo de profesores
jóvenes implantaron e innovaron un sistema pedagógico
básicamente plurilingüe que incentivaba muchísimo el
aprendizaje de inglés. 

Eso se hizo ya hace años y ha funcionado muy bien y de
forma muy positiva, de forma que los alumnos han conseguido

un nivel de inglés muy elevado, bastante elevado si
comparamos la referencia de otros colegios.

Entonces, ¿qué sucede?, que los alumnos de este colegio
que quieran luego seguir una enseñanza plurilingüe en
bachiller, normalmente en el Cap de Llevant que es el que sigue
en enseñanza plurilingüe están detrás de otro colegio también
público que es Sa Graduada de Mahón en el que el sistema que
se estableció pues todos los alumnos de Sa Graduada entran, en
cambio los alumnos de Antoni Juan pasan un examen, superan
el nivel, pero no hay suficientes plazas. 

Se ha intentado por distintos medios instar a la conselleria
para buscar una solución, buscar una solución para que todo
ese esfuerzo que realizan estos alumnos, que realiza el equipo
directivo, que es un esfuerzo importante, respetando yo creo
principios importantes como es la autonomía de centro,
buscando precisamente que en un colegio público se consiga un
nivel de inglés importante, que conseguir niveles de inglés no
esté supeditado a tener que ir a enseñanzas particulares o a la
capacidad económica de los padres para poder darles clases
suplementarias, pues esos niños cuando quieren entrar en una
plaza para continuar el bachillerato plurilingüe se encuentran
que no tienen plaza, a pesar de que incluso aprueban el nivel y
no tienen plaza.

El Ayuntamiento de Maó se ha interesado por este tema, se
aprobó una PNL, bueno una moción en este caso en el
Ayuntamiento de Maó con el voto unánime de todos los grupos
políticos, el consell insular también aprobó una moción de
todos los grupos políticos instando a la conselleria a buscar una
solución sobre esta cuestión y el problema en vez de mejorar
empeora. Cada vez se encuentran con más problemas por parte
de la conselleria, cada vez se encuentran con menos ayudas por
parte de la conselleria, cada vez se encuentran con menos
ayuda de personal por parte de la conselleria, cada vez se
encuentran con menos dinero por parte de la conselleria para
seguir manteniendo este programa.

Y evidentemente entendemos que esta PNL está presentada
en el mes de mayo, creo recordar, de este año, pues desde el
Parlamento echar una mano ante esta situación e intentar que la
conselleria preste apoyo de acuerdo con los puntos que hemos
puesto en la PNL.

Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, gracias, presidente. Yo voy a ser bastante breve,
nosotras vamos a votar que sí al primer punto. Creemos que es
importante lo que pone, intensificar la implantación de
programas plurilingües sencillamente porque el aprendizaje de
otras lenguas, de otros idiomas posibilita... tiene muchísimos
beneficios para la mente y para la salud en general de las
personas desde la prevención del Alzheimer hasta... hay
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neurocirujanos que afirman que aprendiendo otro idioma..., los
niños que saben varios idiomas van a tomar mejores decisiones
para ellos mismos que los que solamente saben un idioma. Por
tanto en este sentido sí que estamos de acuerdo. 

Tengo una opinión particular acerca de la instauración
obligada del inglés en todas las... en las escuelas, básicamente
porque me parece altamente colonialista, pero bueno, eso forma
parte de otro debate, mi afrenta contra el inglés.

El punto segundo lo vamos a votar en contra porque, si bien
es cierto que sí estamos de acuerdo en todo lo que hemos
comentado anteriormente, supondría aprobar el segundo punto
que se ampliara la plaza para profesorado y en estos momentos
creo que tenemos que saber muy bien ajustar dónde van los
fondos públicos y mirar dónde se requieren más plazas, dónde
se requieren más profesores y dónde se necesita más el apoyo
de los fondos públicos dentro de la educación. Así que
lamentablemente ese punto 2 será que no.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
i el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca han excusat retard a
assistir en aquesta comissió, no hi assisteix el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Per tant, és el torn 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, aquesta
proposició no de llei que avui ens presenta el Partit Popular és
pràcticament idèntica a la que ja es va presentar el 31 de gener
de l’any 2017, el que passa és que en aquell moment va ser
rebutjada perquè aquell dia hi havia una esmena del Grup
Parlamentari MÉS, tenc entès que no es va acceptar i, per tant,
es va rebutjar.

Crec que el que s’ha fet avui amb aquesta iniciativa per part
del PP és fer exactament o molt semblant aquella iniciativa que
varen dur en aquell moment i que no es va aprovar, l’han fet
més genèrica i hi han incorporat una mica la filosofia del Grup
Parlamentari MÉS.

Nosaltres en aquell moment també vàrem dir que no..., hi
havia de portaveu en aquesta comissió la meva companya
Maria Antònia Sureda, que no s’hi donaria suport si no s’hi
incorporava aquesta esmena. 

Ara sembla que sí es té la sensibilitat per incloure aquest
fet, així és que nosaltres hi votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Una iniciativa molt semblant es va
debatre al ple de maig del Consell de Menorca. Com ja vàrem
dir en el seu moment pensam que és una proposta interessant,
però pot ser mal enfocada i quan diem que la seva proposta està
mal enfocada és per dos motius: el primer és que confonen la
prova d’anivellació que es fa a l’IES Cap de Llevant amb una
prova d’accés. No hi ha cap prova d’accés per entrar al
programa de British Council al Cap de Llevant. El que hi ha és
una prova específica prèvia a la matriculació per saber si
l’alumnat que no ha fet el programa del British Council a
primària està suficientment preparat per fer un terç de les
assignatures en anglès a secundària, com sí ho poden fer els
alumnes procedents del CEIP Sa Graduada que fa nou anys que
ja fan el programa del British Council.

Els alumnes que vénen de Sa Graduada tenen accés directe
a l’IES Cap de Llevant, la resta que ha superat la prova de
nivell s’incorporen a la llista única per entrar al centre segons
el barem general que es determina per tres factor: domicili,
nivell de renda i tenir germans al centre. Els que queden a fora
no és per falta de places al British, sinó per quota de centre. 

El segon motiu és que per al curs que ve l’IES Cap de
Llevant tindrà quatre grups de primer d’ESO i no cinc com ha
tingut aquests darrers cursos. Açò ha fet que hagi disminuït el
nombre d’alumnes admesos. No és que s’hagi suprimit un curs
d’ESO a Maó, sinó que aquest s’ha assignat a l’IES Joan
Ramis, que passa de quatre a cinc. La raó és que la conselleria
adjudica el nombre de grups a cada centre en funció de la
previsió de la matrícula. 

Amb tot, votarem a favor del primer punt de la seva
proposta tot tenint en compte que actualment s’està tramitant la
Llei d’educació i en aquest sentit la regulació general de les
llengües d’ensenyament depèn d’un marc que ara mateix pot
canviar amb la nova llei d’educació.

Respecte del segon punt, votar a favor d’aquest punt
pervertiria l’esperit del programa del British Council que a
Espanya va implementar el Ministeri d’Educació per donar
majors facilitats d’aprenentatge d’anglès als alumnes més
desfavorits amb menys possibilitats d’accedir a altres vies
d’aprenentatge de l’anglès, fer que tots els qui tenguin un cert
nivell d’anglès entrin directament al British en detriment
d’altres alumnes de rendes baixes que no podrien entrar al
centre escollit pensam que és elitista i discriminatori, i per açò
no li podem donar suport. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, president. Nosaltres consideram que l’ensenyament
de les llengües, estam a favor de l’ensenyament de les llengües
i consideram que tots els programes d’innovació i la innovació
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educativa és fonamental per augmentar la qualitat d’aquesta
educació.

El programa British, de què parla la iniciativa d’aquí, és un
projecte que parteix des de fa molt de temps, des del 95, es
desenvolupa arreu de tot l’Estat espanyol, integra 90 centres
d’educació infantil i primària i 57 instituts, a les Balears hi ha
200 a Menorca que els imparteixen i 200 a Mallorca, que és
l’IES Artà i Na Caragol. Per tant, crec que està implantat, però
és un model més. 

En definitiva, aquí es va plantejar un problema, un
problema de places, de limitació de places, que jo crec que l’ha
explicat molt ben explicat la Sra. Font, que hi ha un accés
directe en funció dels que tenen l’adscripció directa de la
Graduada, però després tenen un accés limitat en funció
d’altres factors d’altres centres.

Clar, tal com es demana aquí al punt 2, incorpora el
concepte que l’oferta s’ha de fer en funció de la demanda, i jo
crec que açò hem de començar a pensar que l’oferta ha de ser
en funció de les necessitats, no de la demanda. Per tant, aquesta
demanda que es planteja aquí pot ser en algun moment -com li
han dit- elitista perquè si inicialment el British està pensat per
posar en aquells centres on sociològicament tenen més
dificultats per fer aprenentatges en altres idiomes perquè tenen
un nivell social més complicat, si acceptem el punt número 2 -i
amb açò li demano votació separada- el que feim és justament
pervertir el sistema, generalitzar l’obligació de donar places a
tots aquells que ho necessiten. 

En definitiva, crec que és un plantejament de models,
encara que és un fet puntual perquè aquí es ve a demanar
solucionar un fet puntual, però crec que és un plantejament de
model, mentre que aquí es planteja un model de satisfer la
demanda social en funció d’un aspecte que és el coneixement
de l’anglès, nosaltres consideram que han de prevaler els
conceptes d’equitat, d’inclusió i d’escolarització que estan ara
en marxa i que per part de la conselleria es posen en marxa
totes aquestes mesures per avançar en el coneixement de les
diferents llengües. Hi ha hagut una incorporació de professorat
de llengües estrangeres, concretament d’anglès, i el
desdoblament de pràcticament tots els cursos d’ESO en anglès
per poder facilitar i aprofundir en el coneixement d’idiomes, i,
per una altra banda, crec que també s’impulsen les proves EOI
que faciliten la certificació. 

En definitiva, crec que nosaltres estam a favor d’impulsar
la innovació i els programes plurilingües, per tant votarem a
favor del punt 1, però no consideram adient que es faci una
excepció de la manera d’accés i d’ampliació de places, per tant
votarem en contra del punt 2.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula el grup proposant per
contradiccions. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bien, en primer lugar, agradecer la
posición de los grupos en cuanto al voto positivo en el punto
primero porque entendemos que es importante intensificar la
implantación de programas plurilingües sobre todo cuando
vemos que des de 2015 en Menorca seguimos con los mismos
programas, o yendo para atrás, poniendo más pegas posibles a
los programas plurilingües de enseñanza del inglés. Por tanto,
está bien la declaración, pero se tiene que llevar a efecto por
parte de la conselleria y por parte del Govern, que por ahora en
seis años lo que ha demostrado es precisamente todo lo
contrario, ninguna intención, ninguna voluntad de la
implantación o la mejora de los programas plurilingües, en este
caso en Maó, donde tenemos los dos centros que he
mencionado.

Sobre el segundo punto, me extraña a mí muchísimo la
argumentación de decir que el segundo punto es elitista,
estamos hablando precisamente de todo lo contrario, de
favorecer que todos los alumnos que hacen un esfuerzo en
enseñanza primaria cuando vayan al instituto, cuando vayan a
ESO, cuando vayan a bachiller puedan continuar con los
programas plurilingües en colegios públicos, precisamente
hablando de uno de los colegios donde el nivel de rentas es más
bajo y es al que se le veta, porque el otro que tiene entrada
directa, precisamente es al que se le veta la posibilidad y se le
discrimina. Por tanto, precisamente lo elitista es lo que están
haciendo en este momento, eso es lo discriminatorio en función
(...), pero es que además es contrario al principio de autonomía
de centro, contrario a los principios de innovación, contrario al
principio de equidad, contrario al principio de igualdad, todo
eso de lo que se llenan la boca luego a la hora de la verdad de
aplicarlo pues lo aplican en contra.

Efectivamente, en 2017 ya presentamos una PNL en este
sentido porque la situación en lugar de mejorar ha empeorado
y tenemos que volver a coger..., ayer mismo hablaba con
miembros de la APA de Antoni Juan y estaban desesperados,
desesperados, nos dicen: “es que el año que viene nos quitan
hasta los seguros de los voluntarios que vienen a hacer
programas de conversación, la conselleria nos dice que nos los
quita”, aparte de amenazarles con quitarles determinadas
asignaturas que imparten en inglés porque no les gusta que
impartan determinadas asignaturas, aparte de quitarles
personal, aparte de quitarles los profesores nativos, aparte de
esto les amenazan con esto. O sea que evidentemente que hace
falta desde el Parlamento decirle al Govern que hay que
intensificar los esfuerzos en la enseñanza plurilingüe, que desde
luego por ahora son pocos. 

Por tanto, gracias en cuanto al punto 1 y entendemos que no
es justificada la posición en cuanto al punto 2.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 4975/21. Entenc que accepta
votació separada, per tant, votaríem el primer punt.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 1 vot en contra, cap abstenció.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Repetirem la votació. Si ningú no té inconvenient tornam a
repetir la votació. 

Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, aprovat el primer punt per unanimitat. Passam a
votar el segon punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 6 vots en contra, cap abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat aquest punt.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4975/21, relativa a l’ampliació de places al
programa British Council per al curs 2021-2022. 

3) Proposició no de llei RGE núm. 7408/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a fraccionament del pagament
de les matrícules universitàries i rebaixa de les taxes. 

Continuam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 7408/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a fraccionament del
pagament de les matrícules universitàries i rebaixa de les taxes.
Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President. Bones tard s a tots i a totes, senyor
i senyores diputades. Avui plantejam aquesta proposició no de
llei, és una qüestió que ja hem debatut en algunes ocasions en
aquesta cambra parlamentària, sense anar més enfora la
setmana passada a la compareixença del nou rector de la
Universitat de les Illes Balears vàrem plantejar aquesta qüestió,

se li va demanar la seva opinió arran justament de l’anunci de
la presidenta del Govern de les Illes Balears de reduir les taxes
universitàries de la nostra universitat per al curs vinent, i és
precisament per això que duim en aquesta comissió
parlamentària aquesta qüestió.

La setmana passada es plantejava al rector aquesta qüestió
sobretot tenint en compte l’evolució que ha viscut la universitat
espanyola en els darrers deu anys. Han passat més de deu anys
des de la implantació del Pla Bolonya, la universitat s’ha hagut
d’adaptar a aquest nou escenari i també a les noves exigències
socials i econòmiques que demandaven prèvies a la COVID i
posteriors a la COVID. Per tant, aquest procés d’adaptació de
transformació del sistema universitari espanyol ha estat el
principal repte i continuarà sent el principal repte de la
universitat.

És clar, amb la crisi de la COVID hi havia, com hem dit
moltes vegades, dos escenaris, dues formes d’afrontar una crisi
econòmica en aquest cas derivada de la pandèmia, tenim
l’exemple de la crisi econòmica de la darrera dècada que en el
cas de la universitat es va afrontar d’una manera molt clara: la
de construir una vertadera barrera d’accés per als fills i les
filles de les famílies més humils, aquesta barrera els impedia
accedir a la universitat pública en igualtat de condicions que la
resta. 

Una xifra molt clara és que 50.000 estudiants es calcula que
varen quedar fora de la universitat gràcies a les polítiques, en
aquell moment del ministre Wert, que varen es conjugar en dos
sentits: un, davallar la política, afeblir la política de beques i el
famós tasazo que va incrementar, en aquest cas, en el cas de les
Illes Balears amb el Govern Bauzá com a còmplice, un
augment exponencial de les taxes públiques. I això dels 50.000
estudiants que varen quedar fora, no ho dic jo, no ho diu aquest
grup parlamentari, ho diu la Conferència de Rectors de les
Universitats Espanyoles, que així ho xifren.

Ara el Govern d’Espanya se situa en un procés de reforma
del sistema universitari i pel que respecta a les taxes es va
arribar a un acord, situar els preus públics als nivells de l’any
2011, a la Conferència General de Política Universitària es va
aprovar aquesta mesura, amb tothom a favor a excepció de la
Comunitat de Madrid, i també adaptar els preus dels màsters
habilitants que com saben són aquells màsters que necessites
per poder exercir algunes professions, sobretot algunes de les
professions conegudes com liberals, adaptar aquests preus als
preus dels graus.

Això en aquesta comunitat autònoma no és una novetat, des
de l’any 2015 es varen congelar les taxes universitàries; l’any
2018-2019 es varen davallar entre un 10% i un 15% i ara, des
del nostre grup parlamentari, pensam que és necessari continuar
fent aquest camí i per tant, tornar a davallar aquests preus
públics.

Però la davallada dels preus públics de les conegudes com
taxes universitàries no és suficient com a mesura per si sola,
s’ha d’acompanyar amb una política de beques forta -forta-, i
una política de beques forta implica entendre les beques com el
que són, que és la materialització del dret subjectiu a poder
accedir a la universitat en igualtat de condicions, no com a un
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premi i, per tant, vincular les beques purament en el rendiment
econòmic de la família.

L’actual govern d’Espanya crec que ha demostrat que està
potenciant el sistema de beques i ajudes a l’estudi, ha
augmentat actualment amb més de 2.000 milions d’euros
aquesta partida pressupostària, són més de 90.000 estudiants els
que s’han incorporat en aquest sistema respecte de l’any 2017.
I per tant, creim que és una mostra molt adient de compromís
que tenen tant el Govern d’Espanya com en aquest cas del
Govern de les Illes Balears respecte de la universitat pública.

Evidentment els perfils dels estudiants de les universitats
són molt diversos, estudiants que només estudien, estudiants
que fan feina alhora i, per tant, ens hem d’adaptar a aquesta
circumstància que és molt heterogènia.

També per fer front al pagament de la matrícula, en el cas
de no poder accedir a una beca matrícula, evidentment hi ha
mecanismes que faciliten el seu pagament, i també ho vàrem
discutir la setmana anterior, com és el fraccionament dels preus
públics que jo crec que tots podem compartir tant la mesura
com la seva necessitat. Hi ha moltes universitats a l’Estat
espanyol que tenen més períodes de pagament de les matrícules
universitàries, la qual cosa facilita a les famílies poder fer front
a aquests costos.

En definitiva, aquesta iniciativa el que pretén i vaig ja als
punts de resolució és: instar el Govern de les Illes Balears a
continuar reduint les taxes universitàries com ja va fer, i -el
segon punt- augmentar els terminis de fraccionament del
pagament d’aquestes matrícules universitàries.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Esta iniciativa quiero que quede
constancia que sale directamente de una petición del Consejo
de Estudiantes de la UIB. Nos reunimos los grupos de... me
consta que mi compañero Fernández también se reunió,
nosotras también, nos transmitieron entre otras esta
preocupación por la dificultad en el pago de las matrículas que
estaban teniendo muchos estudiantes.

Y esta es nuestra forma de hacer política, atendiendo las
reivindicaciones de los colectivos y trayendo al Parlamento
aquellas que beneficien al bien común, al futuro compartido.

Nosotras tomamos nota de esa reivindicación y también
compartimos esa preocupación hasta el punto de traerla hoy
para ponerle solución. 

Pedimos que fraccionen un poco más los pagos, un poco
más de lo que se hace actualmente, como se hace en otras
comunidades autónomas. Quienes hemos sido estudiantes de
universidad y sobre todo quienes hemos sido estudiantes de

universidad de familia humilde sabemos lo que cuesta pagar los
estudios, algunas veces hay que compaginar estudios y trabajo
para hacer frente a los gastos para poder estudiar y eso es un
esfuerzo abismal que en muchas ocasiones trae frustración y
abandonos de... se abandonan muchos estudios y con ello el
sueño de poder conseguir una carrera y la posibilidad de tener
una vida mejor.

Sabemos los hechos importantes que ha llevado el Govern
anunciando durante dos cursos seguidos una importante rebaja
en las tasas; sabemos los esfuerzos y todas las medidas, que son
hechos ya hoy, que está tomando el Ministerio de
Universidades, pero bueno, queremos dar un paso más y
también queremos dar nuestro apoyo desde el Parlamento. 

Venimos de un pasado muy doloroso en el que la reforma
del ministro Wert del Partido Popular expulsó a muchísimos
jóvenes del sistema universitario, prácticamente se fueron todos
los que no pudieron hacer frente a los pagos, tuvieron que
abandonar el sistema educativo.

Es cierto que todos los partidos hablan de igualdad de
oportunidades, que hay que ofrecer la igualdad de
oportunidades, pero está claro que no todos actúan ofreciendo
las mismas oportunidades. 

Nosotras sí, nosotras demostramos que la educación es
nuestra prioridad y además queremos incluir a todos y a todas
para que, hayan nacido en el barrio en que hayan nacido,
tengan realmente las mismas oportunidades. Y eso no significa
otra cosa más que facilitar las cosas a quienes tienen unas
condiciones materiales mermadas bien por el paro o bien por la
crisis o por una situación económica familiar dura.

Esa realidad en la que vivimos ahora mismo es la que
tenemos presente y en esa realidad es en la que gobernamos los
partidos del pacto.

Queremos facilitar la vida a los estudiantes porque la
educación tiene que ser una llave hacia la posibilidad, y eso
requiere atender las condiciones materiales de las que parte
cada persona. No todos se pueden pagar los estudios, no todas
las personas pueden hacer frente al pago de una matrícula y no
estamos de acuerdo en que nadie abandone los sueños.

El acceso a la universidad tiene que ser sencillo y
mantenerte en la universidad no puede suponer una carrera de
obstáculos y desde la política estamos convencidas, y por eso
traemos esta iniciativa, que se puede mejorar la vida y las
condiciones de la gente.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Bones tardes, diputades i diputats. Estam
davant una proposició no de llei que ve signada pels partits que
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donen suport al Govern, el mateix govern que té la possibilitat
evidentment tant d’augmentar el nombre de beques com de,
conjuntament amb la universitat, procedir al seu fraccionament,
sobretot el que sí pot és baixar les taxes, això és el que pot fer
el Govern de les Illes Balears.

És una proposta que entenem que dins la seva part
expositiva, com ara ha quedat demostrat pels dos portaveus que
m’han precedit, es pretén fer propaganda, es pretén fer política
damunt una qüestió que a priori crec que tots hi estaríem
d’acord, és a dir, nosaltres la votarem a favor, perquè no pot ser
d’altra manera, en coherència amb tota una sèrie de propostes
que havia presentat aquí l’anterior portaveu d’educació, la Sra.
Núria Riera, havia presentat una sèrie pràcticament en el mateix
sentit, no tant en el tema del fraccionament, però sí de la
reducció de taxes i sí de l’augment de beques.

Sistemàticament els mateixos partits que avui la presenten
havien votat en contra, això és un tema que hauríem de mirar.
Si realment la comunitat autònoma i el Govern de les Illes
Balears aposta per aquesta reducció de les taxes, ho hagués
pogut fer perfectament sense necessitat de presentar aquesta
proposta, i no només això, haguéssim pogut votar a favor de la
que havia presentat la Sra. Núria Riera. No entenc per què,
vostès explicaran per què ara sí i abans no, cosa que no
entenem.

És veritat que la setmana passada que vàrem tenir aquí la
visita del rector de la Universitat, li vàrem parlar d’aquest tema
i ell evidentment va dir que sí que estava d’acord en la reducció
de taxes, per una major igualtat d’oportunitats dels estudiants.
Ell va dir que feia falta en aquesta comunitat autònoma una
política valenta de beques i que hauríem de mirar el que es feia
a altres comunitats autònomes. Jo també els emplaço, perquè
ell es queixava que havia faltat una política valenta de beques.
I, a més, ja va anticipar que en aquests moments s’estava
estudiant el fraccionament de les matrícules, és a dir, encara
més, si ara en aquests moments tenim en quatre terminis, que
es pogués fraccionar encara més.

Tot el que sigui facilitar als estudiants amb manco recursos
els estudis universitaris, nosaltres hi estam d’acord, ja els ho
dic des d’aquest moment, nosaltres hi votarem a favor i hi
estam d’acord, però sí que és ver que ens hauria agradat que ho
haguessin votat l’any 2019 i l’any 2020, quan va presentar
aquestes propostes la Sra. Núria Riera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, president. Desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos daremos apoyo a esta propuesta, sin embargo me
parece muy poco valiente, sólo habla de reducir las tasas
universitarias, o de fraccionarlas, si bien -lo ha comentado la
portavoz Marga Durán del Grupo Popular- creo que debería
ahondar en lo realmente también importante que sería en la

política de becas y en los programas de becas, así como en
bonificación también de tasas y de matrículas universitarias.

El año pasado hubo muchísimas comunidades autónomas
que tuvieron que reducir esas tasas de matrículas de la
universidad y una de esas comunidades autónomas fue
justamente Baleares, porque estaba bastante por encima de la
media en la cuantía de tasas de matriculación y, por tanto,
pedimos también una armonización de las tasas universitarias
a nivel estatal, para que no se den estas desigualdades y
también esta PNL podría haber solicitado esa armonización de
tasas universitarias. 

Compartimos la preocupación de los estudiantes y de su
petición y reivindicación en abaratar esas tasas universitarias
que, en muchos de los casos, también de las matrículas, hacen
que muchos jóvenes de nuestras islas no puedan acceder a la
universidad. Desde Ciudadanos siempre apostaremos por la
igualdad de oportunidades, por garantizarlas y también sobre
todo por hacer frente a esa brecha generacional, brecha salarial
y esa brecha social que existe y cada vez pues más profunda y
que la pandemia ha perjudicado y agrandado.

Por tanto, aprobaremos esta proposición no de ley, sin
embargo me gustaría que hubiera sido más ambiciosa y hubiera
presentado también esa armonización a la baja de tasas y de
matrículas universitarias. Y también me gustaría añadir que
esto en lo que no tiene que redundar es una disminución en la
financiación que recibe la Universidad. Ya sabemos, y estuvo
aquí el rector en nuestra comisión, sabemos que la UIB es una
de las universidades que están por debajo un poco de la media
de España en financiación y pedimos que esto no repercuta en
la ya infrafinanciada universidad que tenemos en las Islas
Baleares.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Vagi per
endavant el nostre suport a aquesta iniciativa que avui se’ns
presenta. Nosaltres sempre també estam a favor de la igualtat
d’oportunitats, creim que les administracions públiques han de
fer tots els esforços que siguin possibles i més perquè això sigui
així, perquè sigui una realitat. Però simplement dir que aquest
és un tema recurrent, és a dir, és un tema recurrent i que a més
ja s’ha aprovat en qualque ocasió en aquesta comissió i no veim
que això es tradueixi llavors a la pràctica en polítiques
concretes.

De vegades és veritat que el paper tot ho aguanta, ho hem
dit en moltes ocasions, que moltes vegades les qüestions
s’aproven per unanimitat o per majories i després no s’és
ambiciós a l’hora de la seva aplicació, que és el que val, perquè
si no, no serveix absolutament per a res. Posaré dos exemples
concrets: una proposició no de llei que va presentar el Partit
Popular, la RGE núm. 8607 de l’any passat, de l’any 2020, allà
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on precisament es demanava rebaixa de crèdits universitaris per
exemple; i una altra dels partits que conformen i que donen
suport al Govern, PSIB-PSOE, Unides Podem i MÉS per
Mallorca, la RGE núm. 8817 que es va presentar el 2020, allà
on també es parlava que el Parlament insta el Govern a estudiar
conjuntament amb la Universitat la possibilitat d’incrementar
els terminis de fraccionament de pagaments de les matrícules. 

En aquest sentit són diverses, per posar dos exemples he
posat aquests dos i he de recordar que aquestes dues iniciatives
es varen debatre en sessió celebrada dia 18 de juny de 2020,
aquesta del Partit Popular i la que he esmentat també de
Socialista, Unides Podem i MÉS per Mallorca. I he de
recordar, Sra. Durán, que les dues es varen aprovar. Així que
no és veritat que tot quedi sense aprovar, però es va aprovar en
el cas concret d’aquestes dues.

Nosaltres deim que sí, però, per favor, esperam que això es
tradueixi en realitats i no només en bones intencions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo seré molt breu perquè crec que
està suficientment explicada tota aquesta qüestió i hi donarem
suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, Sra. Font. Ara seria el torn dels grups proposants.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, com no pot ser
d’una altra manera, vull agrair el suport de tots els grups
parlamentaris a aquesta iniciativa, en una qüestió que crec que
és positiva, ara sí que ens trobam tots d’acord i ens hi sumam.
Jo per recordar una reflexió i és que de qualque manera li dóna
un principi general, inspira aquesta iniciativa i la forma
d’entendre la Universitat i és que evidentment nosaltres no
pretenem que tothom hagi d’anar a la universitat, és una opció
més, però tothom ha de tenir el dret d’anar a la universitat. I per
tant, jo estic content que ara avui donem el suport de tots els
grups parlamentaris presents a aquestes mesures. 

Per contestar algunes qüestions que s’han dit avui. Sra.
Durán, jo estic content que avui li doni suport, però és que
resulta curiós escoltar el Partit Popular dir les coses que s’han
de fer, que són just el contrari del que fan vostès quan
governen, justament en aquesta matèria i no parlam de
qüestions més abstractes, no, no, en aquesta matèria, és que
varen fer justament el contrari. Jo defens i em sembla bé que
avui vostès per coherència estiguin en un moment en el que
diuen, els estudiants ho han passat molt malament, tots ho han
passat molt malament, tenim persones que estan en una situació
molt vulnerable i, per tant, hem de blindar l’accés a la

universitat pública. I està bé que ho facin, però hem de parlar
també de per què som aquí i del que s’ha fet fins ara.

Ens parlen de coherència i ho feia també el Grup
Parlamentari Ciudadanos. Bé, nosaltres ja vàrem presentar una
proposició no de llei en aquest parlament que parlava també del
sistema de beques, d’actualitzar el model perquè el cobrament
es faci com toca i no es faci a finals de curs, parlàvem també de
recuperar les beques com a dret subjectiu, vinculant-les a la
renda econòmica familiar i no tant al rendiment acadèmic;
instàvem també a una pujada del pressupost del Govern de
l’Estat en aquesta matèria i això s’ha materialitzat, s’està fent,
estam en un procés de reforma -ho deia abans a la meva
intervenció inicial-, no ho record ara molt bé, però són quasi
400 milions d’euros més respecte de l’any anterior en
pressupost de beques, són 90.000 estudiants universitaris i no
universitaris que han entrat en el sistema de beques públiques,
precisament per aquestes mesures. 

Parlàvem del finançament i jo, Sra. Guasp, estic
absolutament d’acord amb vostè i ho dèiem la setmana passada,
no?, la disseminació d’experts públics no ha de suposar en cap
cas una minva del pressupost i del finançament de la universitat
pública. El rector ja ho va anunciar, això no ho suposarà però
la prova més evident, no?, des de l’any 2015 hem incrementat
en més de 30 milions el pressupost de la Universitat de les Illes
Balears, per tant, jo crec que a part de les bones paraules o,
com deia, la Sra. Lina Pons, que el paper ho aguanta tot, no
només són bones paraules, no només són papers, són fets que
demostren precisament el compromís en aquestes polítiques. 

En tot cas, jo vull dir-los novament que estic molt content
d’aquest suport, que mantenim aquesta intencionalitat en
aquesta qüestió i, com hem dit moltes vegades, la política
universitària, és una política que requereix, com la majoria però
aquesta en especial, que requereix el major consens possible,
crec que tenim la capacitat suficient per arribar a aquest
consens, ho demostrarem avui i esper que ho puguem
demostrar més endavant quan la situació així ho requereixi. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Fernández. Pel Grup Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

No, no haremos intervención. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord, ara procediria votar la proposició però escoltats
els portaveus entenc que la podem donar per aprovada per
unanimitat. D’acord. 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7408/21, relativa a fraccionament del pagament de
les matrícules universitàries i rebaixa de les taxes. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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