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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió de la comissió d'avui i els demanaria en
primer lloc si es produeixen substitucions.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí substitueix Antoni Pastor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Manuel Jaén por el diputado Simón Gornés. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Cap altra? Sí.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet pel diputat Pere Rotger. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Bosco Gomila substitueix Maria Antònia Vadell. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Cap altra?

I.1) Pregunta RGE núm. 1805/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció d'un centre d'educació infan t i l  i
primària a la barriada de Sant Agustí (Palma).

Per tant, passam idò al debat del primer punt de l'ordre del
dia, relatiu a preguntes, dient primer que ens acompanya el Sr.
Conseller d'Educació i Cultura, Damià Pons, acompanyat del Sr.
Martí March, director general d'Universitat, per intervenir si és
necessari en la compareixença de després.

Però passam ara a la primera pregunta, que és la RGE
1805/00, sobre la construcció d'un centre d'educació infantil i de
primària a la barriada de Sant Agustí. Per formular la pregunta
té la paraula l'Hble. Diputat Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Si me permite, agruparíamos
las dos preguntas, ya que el objeto de las mismas son que..., las
respuestas supongo que serán diferentes, va muy unido,
prácticamente habla del mismo centro.

I.2) Pregunta RGE núm. 1806/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció d'un centre d'educació infantil i
primària a la barriada de Sant Agustí (Palma).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén, sí, pot continuar. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Conseller, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí
para contestar las preguntas y también por la comparecencia
que después llevaremos a término, según fija el orden del día.

Hemos recogido alguna preocupación, yo sé que usted
también la conoce, expresada por la asociación de vecinos de
San Agustín. Estos vecinos desde hace algún tiempo vienen
estando preocupados por las necesidades escolares de su
barrio, como procede a cualquier asociación que tenga la
obligación de preocuparse por los intereses de los vecinos y
defenderlos lo mejor posible. Ha habido muchas dificultades a
lo largo del tiempo, y prácticamente digamos que la cuestión
esencial es disponer de un espacio físico, de un solar que
reuniese las condiciones de solar, para poder hacer la
construcción del centro. El Plan General de Ordenación Urbana
del municipio de Palma de Mallorca se retrasó en su aprobación
por diversos avatares que todos conocemos, pero al final se
dispone, según nuestros informes y los datos que tenemos en
nuestro poder, que hay un terreno con la calificación de solar
de una superficie aproximada de 13.000 metros cuadrados, y
que el Ayuntamiento a través de sus órganos de gobierno, yo
no sé si con carácter formal o de manera informal, desconozco
este detalle, lo ha ofrecido a la Consejería de Educación y
Cultura, solicitando que se pudiese construir este centro.

Preguntamos nosotros en concreto, y haremos las dos
preguntas a que hacía referencia, si este solar piensa la
Conselleria aceptarlo con el fin que antes comentábamos; y en
segundo lugar, si hay una consignación presupuestaria para
construir el centro de educación infantil y primaria. No vimos
en los presupuestos esos detalles de nuevos centros de
construcción especificado este centro, pero sabemos que es
posible modificar los créditos, las inversiones del capítulo 6,
para proceder a ello.

Por tanto, ésas son las dos preguntas que le formulamos.
Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Per contestar, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons): 

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. És un encert unificar les dues preguntes, perquè jo ja
havia preparat també una resposta unificada, perquè fan
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referència al mateix element; i efectivament, com diu el Sr. Jaén,
existeix una certa preocupació, sobretot manifestada a través de
l'associació de veïnats de Sant Agustí per aquest tema de la
construcció d'un equipament escolar en aquella barriada.
Existeix un estat de preocupació fins al punt que sembla que
quan fa 18 anys es va crear l'associació de veïnats el seu
principal objectiu era construir un centre escolar en aquella
barriada, fa exactament 18 anys, quan es va originar aquesta
associació de veïnats.

Jo també tenc aquí detalladíssima tota la història d'aquest
fet. Evidentment la sintetitzaré una mica. Simplement dir que al
llarg dels anys 90 sembla que hi havia hagut voluntat de
resoldre aquest tema, però és al 95 quan hi comença a haver
tota una sèrie d'intercanvis epistolars entre el director
provincial d'aleshores, l'Ajuntament de Palma, on es fa la
formalitat de solAlicitar un solar. Se n'ofereix un, en principi és
un solar que pot servir, però té mancances del que podríem dir
serveis urbanístics bàsics: electricitat, aigua i clavegueram.
L'any 95, repetesc, tenim documentat , no ho detallaré, una
comunicació epistolar intensa, i després del 95 se'n deixa de
parlar, i el tema es reprèn a principis del 99, quan hem trobat
una nota interior de la Secretaria General Tècnica, a la qual
demana a la Direcció General de Planificació i Centres sobre la
conveniència de construir o no l'equipament. 

La Direcció General de Planificació i Centres a mitjan 99 diu
que sí, i curiosament aleshores indica que allò que es construirà
és un institut, 16 unitats d'ESO i 6 de batxillerat; i quan
nosaltres iniciam el nostre període de gestió reprenem el tema,
i la primera cosa que ens plantejam és la idoneïtat del solar, que
en aquells moments no havia estat formalment ofert per
l'Ajuntament, però que l'Ajuntament el tenia reservat,
constatam que la ubicació del solar devora l'autopista, un
edifici escolar de grans dimensions com és un institut de 16
unitats d'ESO i 6 de batxillerat no és el més adequat, i a la
vegada els nostres serveis de planificació i centres diuen que
és més recomanable que l'institut es faci dins el terme municipal
de Calvià, encara que també es proveeixi d'alumnes de la zona
de Sant Agustí, i diuen que és més raonable fer un centre de
primària que un centre de secundària.

Aleshores, des de la Conselleria es pren la decisió que a
Sant Agustí s'hi farà un centre de primària, que és més
necessari per a les necessitats d'escolarització del centre, en el
benentès però, repetesc, que l'institut que es faria dins el terme
de Calvià es faria a la zona de Bendinat, i seria molt pròxim
aquest institut a la zona de Sant Agustí.

Quan nosaltres hem arribat a aquesta conclusió, hi ha hagut
un contacte amb l'associació de veïnats de Sant Agustí, feim
una petició formal a l'Ajuntament de Palma, dient-li la voluntat
de la Conselleria de construir aquest centre de primària a la zona
de Sant Agustí, i recentment l'Ajuntament de Palma, encara no
amb resposta formal, sinó en reunió amb el Sr. Jordi Llabrés,
ens han presentat, per dir-ho d'alguna manera, l'espai
disponible, i ara els nostres serveis tècnics estan avaluant si
l'espai que ens oferirà l'Ajuntament formalment si nosaltres li
deim que sí és vàlid o no.

Aquesta és la situació en què es troba en aquests moments
el tema, que en síntesi seria: centre d'educació sí a Sant Agustí,
però un centre de primària, no de secundària, i en aquests
moments hi ha hagut un primer contacte amb el Sr. Jordi
Llabrés, que ja ens ha mostrat sobre plànols quina seria la
possible ubicació, i ara per ventura ja ha succeït que aquesta
darrera setmana hi hagin anat els nostres serveis tècnics a
veure el solar i a veure si reuneix les condicions idònies, i a la
vegada si té la dotació de serveis urbanístics suficients. Per
tant, jo crec que la primera part de la resposta estaria
contestada.

La segona, que fa referència al finançament, evidentment a
l'any 2000 no hi ha finançament per al centre de Sant Agustí.
Suposant que n'hi hagués, tampoc no es podria gastar
tanmateix, haurem de fer la recepció del solar, s'haurà d'iniciar
l'elaboració del projecte, i vostè, Sr. Jaén, i els diputats en
general saben l'enorme precarietat econòmica de la Conselleria,
i evidentment allò que anam fent és, atenent les prioritats de
construcció de centres, aquestes prioritats de vegades poden
ser alterades per la no existència de solars cedits a la
Conselleria als llocs més importants. Ja sabem les dificultats
que hem tengut concretament a l'illa d'Eivissa, que és una
prioritat absoluta, però que es va resolent.

Per tant, quina és la nostra previsió? La nostra previsió seria
que a l'any 2000 es pogués produir la cessió per part de
l'Ajuntament del solar, l'any 2001 elaborar el projecte i, en la
mesura que es pogués començar una primera fase l'any 2001, i
allò que seria desitjable, entenc jo, és que cap allà l'any 2002, no
parl d'un curs o l'altre, es pogués posar fi a la construcció
d'aquest edifici. Evidentment aquest edifici no té un cost
exagerat, en relació a determinats centres, pot costar una mica
més que 200 milions de pessetes, que ja són molts de doblers,
però comparat amb l'institut de Marratxí, que en costa 900, o la
Colomina, que en costarà quasi 700. Però clar, la rapidesa de la
construcció de centres escolars anirà lligada no tan sols a la
capacitat econòmica de la Conselleria, que és molt limitada, sinó
també a la possible implicació del Ministeri en un pla de
finançament de construccions escolars, que lògicament a la
nova ministra se li proposarà formalment tot d'una que la nova
ministra ja estigui situada i tengui tot el seu staff reunit- aquests
propers dies supòs que en algun moment tendré ocasió de
veure-la-, i evidentment els centres podran ser construïts més
ràpidament en la mesura que hi hagi més capacitat econòmica.

Però en qualsevol cas, el centre de Sant Agust:, cessió de
solar l'any 2000, projecte i probablement inici de la primera fase
l'any 2001, i és una hipòtesi possible l'any 2002. Ja hem parlat
amb l'Ajuntament de Palma pel tema de l'establiment d'un
conveni, i suposam que l'Ajuntament de Palma, com fan la resta
d'ajuntaments de les Illes, i fins i tot el Consell Insular d'Eivissa,
es voldrà implicar en aquests convenis, que tendran un cost
zero per als ajuntaments o per als consells, d'acord amb la
fórmula que la Conselleria d'Hisenda ha trobat, i que permetran
a la Conselleria donar resposta de manera més ràpida a les
necessitats de centres escolars que tenen les Illes Balears.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Jaén, si vol replicar. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bien, creo que la postura
expuesta por el conseller es una postura razonable. Creo que si
el centro puede entrar en funcionamiento en el curso escolar
2002-2003, sería una fecha que hay que hacer todo lo posible
para ello; y también sé de las dificultades que los
ayuntamientos tienen para la cesión de los terrenos. La
propiedad municipal se nutre fundamentalmente de la cesión
del aprovechamiento medio del 10% de los terrenos que los
promotores de los planes parciales ceden, y los terrenos están
donde están, y a veces no es posible tenerlos en otro sitio,
salvo permutas u otras operaciones que se hagan. Esa es una
realidad que siempre hemos visto, y que a veces quisiéramos
que los centros educativos tuviesen una ubicación más
perfecta, pero es que a veces eso no es posible. 

Yo lo que sí quisiera, que ese cuasi compromiso que asume
aquí ante la Comisión, pues no quedase diferido pues a las
ayudas que el Ministerio de Educación y Deportes pudiese en
el futuro hacer, porque, como usted bien dice, es una actuación
muy específica, muy concreta, con un presupuesto que dentro
del volumen de la Conselleria, pues bueno, sería posible
llevarlo a término.

Me parece que la fórmula de financiación, que los
ayuntamientos con el Gobierno y los consejos insulares están
haciendo, me parece acertada. Ha sido muy criticada por
ustedes. Con el Plan de educación física y deportes, cogiendo
el Diario de sesiones, el Plan 10, la palabra menos gorda que se
oía era que el endeudamiento de la comunidad se trasladaba a
los ayuntamientos. Eso es lo menos gordo que se oía. Por
tanto, me parece que ese plan, ese sistema de financiación que
el Gobierno anterior hacía para instalaciones deportivas se ha
trasladado ahora a instalaciones escolares. Me parece correcto,
porque a veces no es posible, por circunstancias que todos
conocemos, hacer eso.

Por tanto yo le animo a que continúe en esa línea, y que
haga los acuerdos con consejos insulares y con ayuntamientos
para que participen en esa financiación, no aportando dinero,
como fue el caso de Santanyí, que es un caso muy concreto,
que todos conocemos, que el Ayuntamiento consiguió un
instituto aportando no sólo el solar, sino también una cantidad
económica, es decir pagando. No esa la intención, no está en el
interés, veo, de la Conselleria, y por tanto nos parece acertado.
Y le felicitamos pues por eso, porque en general los grupos que
ahora dan apoyo al Gobierno hayan modificado ese criterio,
que antes tanto criticaba, y que ahora parece ser tan excelente.
Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Conseller, per tancar les preguntes. 

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons): 

Gràcies, Sr. President. Dos comentaris a les paraules del Sr.
Jaén. Primer comentari, és evident que el procés de construcció
dels centres escolars que fan falta a les Illes Balears serà més
ràpid o més lent segons la voluntat de l'Estat d'implicar-se en el
finançament d'aquests centres. Això és així, i a més a més crec
que és d'absoluta justícia que l'Estat s'impliqui en la
construcció d'aquests centres, mitjançant un pla de
finançament. Així ho ha fet amb tres comunitats autònomes que
han rebut les transferències l'any 1999, que són tres comunitats
autònomes que no tenen, ni molt manco, les necessitats de
centres escolars nous que tenen les Illes Balears, que
experimenten un procés de creixement de la població escolar
des del curs 95-96 acceleradíssim. A Palma de dia 1 de setembre
a dia 30 d'abril han arribat 1.600 alumnes, i a Eivissa n'han
arribat quasi 600. Això, lògicament, l'Estat ha de ser solidari amb
les Illes Balears, nosaltres ho som tot l'any des de fa molts
d'anys, per tant és molt raonable que ho sigui, i és evident que
la quantitat dels centres serà proporcional a la implicació de
l'Estat, que està obligat a implicar-s'hi, em sembla a mi.

Segona cosa: vostè diu que els grups que ara donen suport
al Govern varen criticar els plans 10. Jo no sé si els criticaren o
no, però hi ha una diferència molt substancial, Sr. Jaén, i és que
en els plans 10 del Govern anterior, els interessos del capital
que havia estat objecte de préstec eren retornats, anaven a
càrrec dels ajuntaments. La Conselleria d'Hisenda ha trobat una
fórmula que permet que, entre cometes, jo no me n'entenc
d'economia, l'Ajuntament faci d'intermediari, per dir-ho d'alguna
manera, financer, es construeixi l'institut, i al final de tot el
procés la intervenció de l'Ajuntament tengui per a ell un cost
zero. Tot ho pagarà la Conselleria. Jo crec que és una diferència
substancial.

D'altra banda, vostè sap més bé que jo, perquè és molt més
antic en aquesta casa que jo, encara que la nostra situació dins
espais polítics diferents fa que jo probablement tengui molta
més llibertat que vostè per reconèixer-ho, que la comunitat
autònoma de les Illes Balears està pèssimament finançada, i
també sap vostè que a nivell europeu hi ha un pacte, un acord
d'obligat compliment que prohibeix les comunitats autònomes
d'endeutar-se. Aleshores, davant el dilema de no fer centres
que necessitam o fer centres que necessitam a través de la
intemediació dels ajuntaments, la mínima responsabilitat
política lògicament duu a utilitzar la intermediació dels
ajuntaments, i així ho farà aquest govern, perquè aquest govern
el que vol fer és respondre als problemes que si no els
responem aviat, arribaran a ser molt mals d'afrontar, perquè,
clar, 1.600 alumnes a Palma durant un curs, 600 a Eivissa, i no
oblidem la zona de Manacor, Calvià, etcètera, fa que
possiblement a Balears hi ha l'única població escolar en
creixement acceleradíssim els darrers tres o quatre cursos, i això
lògicament requerirà un gran esforç, però de tothom, també de
l'Estat. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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II.- Compareixença RGE núm. 2029/00, sol Alicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, pertanyents al Grup Parlamentari Popular, de
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar
respecte de l'opinió del Govern sobre l'informe "Universitat
2000".

Esgotat el torn de preguntes, procedim al debat del segon
punt de l'ordre del dia, relatiu a la compareixença RGE 2029/00,
solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió
pertanyents al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar respecte de
l'opinió del Govern sobre l'informe "Universitat 2000".

Com deia abans, acompanya l'Hble Conseller de Cultura el
Sr. Martí March, director general d'Universitats.

Té la paraula, en conseqüència, l'Hble. Conseller d'Educació
i Cultura, Sr. Damià Pons i Pons. 

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons): 

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Jo la primera cosa que voldria manifestar és la
satisfacció que altra volta es torni a parlar del tema de la
Universitat en aquesta comissió, crec que hauran estat uns
quants mesos en els quals el tema de la Universitat hi haurà
estat present. Jo crec que això és bo. Sé que pròximament hi ha
d'haver una compareixença del rector que ha estat solAlicitada.
Això és bo perquè d'alguna manera manifesta un estat de
preocupació per un tema que és important, i a més a més fa
estar en sintonia aquest parlament i la seva comissió d'Educació
i Cultura en el que és un debat més global sobre la universitat,
que no tan sols es produeix a nivell d'Estat, sinó a nivell
d'Europa. Per tant, jo crec que això, parlamentàriament parlant
és bo.

Avui, com vàrem fer fa una setmana o quinze dies, quan
vàrem comparèixer també per parlar de la universitat privada, la
Universitat Europea CES, la nostra compareixença serà a dues
veus. Faré jo inicialment una primera intervenció, després
solAlicitarem al president que cedeixi la paraula al director
general d'Universitat per tal que ell completi la nostra
informació. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, sí, Sr. Martí March. 

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons): 

No, perdoni, no m'ha... 

EL SR. PRESIDENT:

Ah, perdoni. No, quan vostè em digui. 

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons): 

Anunciava un poc el guió.

Dit això, la veritat és que creim que a dues veus la cosa
funcionarà millor, i podem oferir més detalls i més impressions,
i per tant més a més serà fer justícia a un director general que
està fent una molt bona feina en l'àmbit de la Universitat.

Bé, dites aquestes coses, jo faria una mica de
contextualització preliminar introductòria. A l'anterior legislatura
ja hi havia la percepció dins tot el món universitari que
possiblement era necessari reforma la Llei de reforma
universitària, que ja era vigent des de principis dels anys 80,
l'any 83 em sembla, i hi havia una certa percepció que era una
llei que ja necessitava actualitzar i adaptar a les noves
situacions provocades per l'aparició de moltes d'universitats,
l'aparició de les universitats privades, la connexió europea que
s'estava establint entre les universitats, els canvis socials,
etcètera, però la veritat és que els tres anys i mig primers de
l'anterior legislatura el Partit Popular respecte de la universitat
no va moure peça, no sé exactament per què, però més aviat
respecte a la universitat va tenir una actitud diria jo absentista,
i en canvi el mig any final de la legislatura, probablement amb
la percepció que havia de presentar un cert balanç a l'hora de
presentar-se a les eleccions. El Partit Popular va impulsar tres
iniciatives: el Decret de selectivitat, la posada en marxa del
districte obert, i el conveni d'estabilització i de promoció del
professorat  entre el Ministeri i les diverses comunitats
autònomes, que varen ser tres iniciatives que el Partit Popular
en bona mesura va impulsar amb moltes presses, i a causa
d'aquestes presses ens trobam que falten tot just unes tres
setmanes perquè es produeixin els exàmens de la selectivitat, i
encara des del Ministeri hi ha determinades coses que no s'han
acabat de regular, perquè amb la regulació inicial que se n'havia
fet, després varen ser contestades pels estudiants, i es varen
comprometre a modificar algunes coses.

Al tema del districte obert, que és un tema que en principi
crec que va en la línia de l'evolució històrica, no s'han avaluat
tota una sèrie d'efectes perversos que se'n podrien derivar, com
és que evidentment el districte obert bé, però hem de procurar
evitar que el districte obert no afebleixi les universitats més
febles i enforteixi les més fortes, i també hem de procurar que el
districte obert no sigui purament una declaració
propagandística, si no va acompanyada de tot un sistema de
beques que ajudi a fer real i possible als estudiants de poder
adquisitiu més baix poder fer ús, per dir-ho d'alguna manera, del
districte obert.

Què vull dir amb tot això? Que probablement aquest informe
Bricall que avui ha de ser objecte de comentari part nostra, i per
part seva evidentment, probablement neix, com saben vostès,
a iniciativa del Consell de rectors de les universitats, i
probablement neix davant la consciència que des de la
institució, des del Govern de l'Estat, no s'impulsa el debat.
Probablement si hi hagués hagut, a diferència d'altres països,
per exemple, el que havia passat a Anglaterra i França un poc
abans. A Anglaterra i França dos i tres anys abans va ser el
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mateix govern que va encarregar informes, informes que
d'alguna manera varen servir per dues coses bàsicament: per fer
un diagnòstic de la situació de la universitat dels seus propis
països, i a la vegada per insinuar tota una sèrie de línies
d'actuació per actualitzar, millorar, reformar la universitat.

Aquí no va ser una iniciativa del Govern, sinó que va ser
una iniciativa, repetesc, del Consell de rectors l'any 98, i ha
estat a principis del 2000 quan aquest informe, anomenat
Informe Bricall perquè es va encarregar a Josep Maria Bricall el
lideratge d'aquest informe, bàsicament per una raó, perquè
Josep Maria Bricall és l'únic rector d'universitats espanyoles
que ha estat president del Consell de rectors d'universitats
europees, per tant era el rector d'universitats espanyoles que
havia tengut un rang diríem institucional més gros dins l'àmbit
dels rectors d'universitat.

Aleshores Josep Maria Bricall i els seus colAlaboradors, que
són uns 17, han presentat un informe, que evidentment és un
informe important i que avui mínimament valorarem. La primera
cosa a dir, abans de passar a l'informe, és que nosaltres
personalment creim, i políticament creim, que la Llei de reforma
universitària convé que es reformi, i creim que aquesta reforma
s'ha de realitzar mitjançant un procediment adequat, i aquest
procediment adequat per a nosaltres és un pacte que s'ha
d'establir entre el Govern de l'Estat, lògicament els diferents
grups parlamentaris, també les comunitats autònomes que són
competents en matèria de política universitària, com és lògic, i
a la vegada les pròpies universitats, institucions, com saben
vostès, que tenen com una de les característiques principals de
la seva naturalesa la seva autonomia, que és un fet històric
l'autonomia de les universitats. 

I evidentment tot això s'ha de fer amb una estratègia que la
llei que s'elabori estigui emmarcada dins un procés de millora de
tota una sèrie de mancances que la universitat espanyola en
general, les universitats de l'Estat en general, presenten
respecte del que són els paràmetres mitjans de les universitats
europees. Vull dir amb això que si l'única mesura que s'adopta
és una mesura purament legislativa, i no hi ha res més que
mesura purament legislativa, en realitat poques coses aclarirem
de les mancances de la universitat, una universitat que
diagnosticada com fa el Sr. Bricall en el seu informe, veim que
en comparació amb Europa presenta una sèrie de dèficits
bastant greus, i jo no vull esmentar-los tots, sinó simplement
ressaltar-ne uns quants. Per exemple, presenta una mancança
greu de finançament estructural. Si comparam el finançament de
què disposen les universitats de l'Estat amb les universitats
dels països europeus diríem mitjans capdavanters, trobam que
a les universitats espanyoles les faltaria un finançament anual
d'aproximadament uns 400.000 milions de pessetes més, cosa
que és una quantitat molt considerable. Però si després la
desglossam veim que, per exemple, la despesa per estudiant i
any a Espanya és de 5.000 dòlars i a Europa és de 8.000 dòlars.
Lògicament això és una deficiència considerable.

Beques: les beques arriben a un 17%. Allò que seria
desitjable és que arribassin a un 40%, d'acord amb la manera
com es fa més o menys a Europa. I per exemple, finançament
públic o privat de les universitats; evidentment quan parlam de

finançament privat de les universitats públiques, ara com ara
gairebé només parlam de finançament a través de taxes de
matriculació. Idò bé, a Espanya un 24% del finançament de la
Universitat procedeix de les taxes, i un 76% és finançament
públic. Què passa a Europa? A Europa el finançament a través
de taxes és un 20%, o sigui quatre punts més baix, i el
finançament públic és un 80%. Lògicament això sobretot es
resoldria mitjançant un increment d'aportacions públiques a
t ravés d'un sistema de beques més generalitzat i més alt en
termes quantitatius. Després podríem treure altres paràmetres
comparatius: sous de professors, inversions per manteniment
i funcionament de les universitats, etcètera. 

Què vull dir amb això? Que l'Informe Bricall fa un diagnòstic
en el qual les universitat de l'Estat no surten massa ben parades
en relació a altres universitats de països europeus per dir-ho
d'alguna manera capdavanters. I això no deixa de ser fotut,
perdonau, greu, en un context com el d'Europa en el qual, com
tots sabem, cada vegada les universitats hauran de competir
més amb les universitats dels altres països europeus, i això
lògicament tendrà conseqüències, si és que no som capaços
d'atendre-ho.

D'altra banda, una cosa que crec que també s'ha de dir avui
-i repetesc que estic fent els preliminars de la informació més
estrictament centrada sobre l'Informe Bricall- és que hi ha un
consens absolut a nivell europeu sobre el fet de considerar la
universitat un element clau a nivell no tan sols de docència,
sinó també d'impacte social i econòmic sobre l'espai en el qual
estan situades, i a la vegada les universitats com un element
generador de dinàmiques culturals, socials positives. És a dir,
la universitat a dins un món com l'actual, en el qual sembla que
les ofertes educatives s'estan diversificant extraordinàriament
molt, i que moltes vegades ja van lligades a propostes que no
tenen -per dir-ho d'alguna manera- vinculació estricta amb el
que històricament ha estat l'oferta docent acadèmica, les
universitat s continuen tenint un paper central, entre altres
coses també perquè són a tota Europa un pou d'investigació,
de recerca, de generació de nous coneixements, juntament amb
un pou de formació professional de les persones que passen
per les seves aules.

A més a més les universitats en aquest moment estan
entrant en un nivell que és el nivell -diríem- de la seva
interconnexió europea, les xarxes universitàries europees. Tots
nosaltres sabem que hi ha tota una sèrie de programes de
foment dels intercanvis d’estudiants per facilitar que els
estudiants puguin acabar els seus estudis a universitats
d’altres països, etc., etc., però sobretot allò que hi ha en aquest
moment ja és una voluntat d’anar creant un espai universitari
europeu, un espai universitari europeu que sobretot es
concreta en el que és la Declaració de Bolonya de l’any 99 i la
Declaració de París del 98, en el qual es marca una fita que són
sobretot els estudis universitaris de tercer cicle, que durant els
primers deu anys del segle XXI han de quedar molt, molt
potenciats, a més a més de potenciar també encara més els
intercanvis entre estudiants del segon i del primer cicle, fins i
tot, però especialment el tercer cicle s’ha marcat com una
prioritat.
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D’altra banda, aquesta preocupació sobre la universitat que
aquesta comissió té i que és compartida, com he dit abans, per
àmbits molt més generals, s’està concretant en el fet que en els
diferents països europeus surten estudis en els quals es
comencen a fer prospeccions sobre quina hauria de ser la
universitat del futur i, en el cas de l’Estat espanyol, més enllà
de l’Informe Bricall -seria injust ignorar-ho- també s’han posat
en marxa aquests darrers temps tota una sèrie de processos de
reflexió sobre la universitat, de diagnòstic de la universitat,
d’establiment de línies obertes, encara, pendents de concreció
i fins i tot de debat en alguns casos, cap allà a on ha d’anar la
universitat, i aquí hauríem d’esmentar el seminari realitzat pel
Consell d’Universitats sobre la reforma dels òrgans de govern
de la universitat o sobre el professorat, al qual el director
general Martí March va assistir, tot un caramull de llibres,
revistes, congressos, sobre reforma universitària que van
apareixent amb una certa freqüència i que demostren un estat
de preocupació sobre el tema, debats existents a diversos
nivells, iniciatives de diverses universitats i comunitats
autònomes en relació a la universitat, elaboració de llibres
blancs, encàrrecs específics de les universitats d’un determinat
territori sobre com s’han de configurar, i dins aquest context hi
ha la voluntat per part de la conselleria i la Direcció General
d’Universitat perquè immediatament que s’hagi constituït el
Consell Social de la Universitat, que se suposa que podrà ser
el mes de juny mateix, presentar al Consell Social de la
Universitat, a la Universitat i a la conselleria, proposar que
conjuntament, repetesc, conselleria, universitat, consell social,
organitzem per al començament del curs que ve un debat també,
unes jornades de reflexió sobre quina hauria de ser la
perspectiva de futur, les línies evolutives, de creixement, de la
Universitat de les Illes Balears perquè creim que és important
que participem en aquest debat, no purament de manera
passiva i de manera receptiva, sinó que també intentem, a partir
de la nostra pròpia realitat, elaborar propostes i les fórmules
que puguin ser més adients al nostre cas i a la nostra situació.

Lògicament, dins aquest context, quina és la importància de
l’Informe Bricall? Vostès hauran vist la gruixa de l’Informe
Bricall, la lectura de l’Informe Bricall és interessantíssima, jo
crec que l’Informe Bricall serà una peça clau dins el disseny
futur de la Universitat; ara, evidentment no l’hem de considerar
una bíblia en exclusiva sobre el futur de la Universitat perquè
hi haurà altres espais de debat, altres documents que també
hauran de ser tenguts en compte i, a més a més, l’Informe Bricall
deixa moltes coses obertes pendents de decisions finals que
lògicament s’hauran d’acordar oportunament de la manera més
consensuada possible.

D’altra banda, una cosa que també convé tenir clara és que
l’Informe Bricall no és un projecte de llei; l’Informe Bricall és un
informe de diagnòstic, de reflexió i d’insinuació de propostes i,
evidentment, jo crec que haurà de ser tengut en compte,
lògicament, per aquelles persones que hauran d’elaborar
aquesta nova llei de reforma universitària -no sé quina
denominació haurà de tenir- que a nivell d’Estat hauran de ser
unes bases i que després a nivell de comunitats autònomes
haurà de ser concretada i especificada.

Feta aquesta introducció, passaria la paraula..., perdó,
demanaria al president que pogués intervenir el director general
d’Universitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sí, Sr. Martí March, pot intervenir.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’UNIVERSITAT (Martí
March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
és complex i difícil fer una anàlisi en profunditat sobre tots els
elements i variables que configuren l’Informe Universitat 2000,
ja que d’ell es poden derivar, evidentment, molt diferents
possibilitats d’actuació, ja que evidentment pens que és un
bon informe diagnòstic, però a l’hora de plantejar solucions i
propostes d’actuació ens trobam davant una realitat que
necessitat de més profunditat.

Tot i així jo voldria començar amb una de les frases que va
plantejar el doctor Bricall quan va dir que, evidentment, o la
universitat es reforma o ho farà el mercat. A mi em sembla que
això posava de manifest que, o bé hi havia la urgència d’una
forma jo diria ineludible, de començar a dur a terme una
actuació respecte a la universitat, o de qualque manera podem
entrar en una dinàmica en què les universitats puguin quedar
obsoletes en funció de les demandes de la societat a tots els
nivells, a nivell professional, a nivell econòmic, a nivell cultural,
etc. Per tant, a mi em sembla que aquest és un primer element
sobre el qual el Govern central s’haurà de plantejar, diguem, un
nivell de rapidesa a l’hora de formular aquesta proposta de llei
que ha de ser pactada, com ha dit el conseller, entre comunitats
autònomes, grups parlamentaris i universitats, a fi i efecte de
posar fil a l’agulla el més ràpidament possible.

A mi em sembla, en tot cas, que a l’informe Bricall hi ha una
sèrie de qüestions sobre les quals jo crec que és interessant
reflexionar en funció de l’abast de la reforma. Jo crec que no es
nega a ningú que dins l’Estat espanyol aquests darrers anys,
des de l’any 83 fins a l’actualitat, el creixement de la universitat
ha estat important en nombre d’universitats, en nombre
d’universitaris, en nombre de titulacions, etc., i hi ha hagut una
fase de creixement quantitatiu jo diria que accelerat, algunes
vegades no planificat i algunes vegades jo diria que mal
plantejat, però en realitat hi ha hagut un creixement important
en base a una necessitat jo diria social de formar més la nostra
societat.

Però aquest informe jo crec que s’ha d’emmarcar en un
procés de reestructuració d’aquest creixement universitari i fer
un plantejament ja més de caràcter qualitatiu. Està en una
societat cada vegada més oberta, una societat en què cada
vegada hi ha més competència, més competitivitat en temes
universitaris, les noves tecnologies estan incidint d’una forma
important i significativa i, per tant, nosaltres creim que la
universitat s’ha de plantejar això en base a donar una resposta
de qualitat a aquestes noves demandes. Per tant, jo crec que el
nucli de la reforma universitària s’ha de plantejar en termes de
qualitat. Hi ha hagut un creixement quantitatiu i ara és el
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moment de la qualitat, de l’excelAlència, de l’adaptació a les
noves situacions i a les noves demandes professionals, i tal
vegada d’un procés de flexibilització del que són les estructures
universitàries.

És evident que la universitat és una institució centenària,
que de qualque manera du molts d’anys, du segles, i sempre ha
estat capaç d’adaptar-se a les noves situacions, i això és una
mica el que, de qualque manera, ens correspon fer ara mateix.
Quines són les coses que hem de fer per poder adaptar les
nostres universitats als nous reptes de futur des del punt de
vista econòmic, social, cultural, tecnològic, etc.? Jo crec que el
primer element sobre el qual cal reflexionar, perquè és un tema
clau, serà el tema dels òrgans de govern de la universitat. A
ningú no s’escapa que realment qualsevol reforma universitària
necessita els instruments organitzatius i polítics adequats per
dur a terme el que realment el Parlament estatal, el Parlament de
les Illes Balears, de les comunitats autònomes, plantegin, i això
significa, per tant, que cal començar a veure quines són les
institucions que de qualque manera han de dur a terme aquesta
reforma dins les universitats, perquè no podem deixar de tenir
clar que una cosa és plantejar les grans línies de reforma
universitària, i l’altra cosa molt distinta és com això es concreta
a nivell de cada universitat, perquè de qualque manera podem
fer lleis molt bones però cal veure com es passa del macro al
micro des del punt de vista universitari, i nosaltres creim que
amb aquests temes d’òrgans de govern, que és un tema clau,
ens hem de plantejar, diguem, per una part mantenir el que és la
idea de democràcia, participació i transparència, però també
s’haurà de fer un esforç important de cara al que és l’eficàcia,
l’eficiència i la presa de decisions i un cert nivell de
professionalització dels òrgans de govern de la universitat.

Dic això perquè és evident que una de les coses que s’ha
posat de manifest i en aquest informe es posa d’una forma
clara, és a vegades el tamany dels òrgans de govern de les
universitats, que a vegades arriba a un claustre de més de mil
persones, la qual cosa, com vosaltres podeu suposar, resulta
molt difícil realment poder prendre decisions d’una forma eficaç
i eficient. Per tant, mantenint la idea que tots els estaments -
professors, alumnes, personal (...) serveis- han de participar, és
evident que hem de trobar la fórmula adequada per fer possible,
per compatibilitzar la idea de participació i democràcia a la idea
d’eficàcia, eficiència i presa de decisions. Per això deia que és
un tema que serà un element clau del que ha de ser la reforma
universitària.

Dins el tema d’òrgans de govern jo crec que hi ha dos temes
també importants, que serà el paper del rector, que serà
l’element clau, i també definirem una mica com s’ha d’elegir el
rector, és a dir, una mica la idea que de qualque manera està una
mica oculta a l’informe és la forma de dur a terme l’elecció
democràtica del rector en funció de les seves capacitats de
presa de decisions i del control de les seves decisions, i
després a mi em sembla que hi ha un tema que a l’anterior llei
no va quedar ben recollit, que és el tema del consell social, ja
que hi ha hagut sentència del Tribunal Constitucional que va
retallar d’una forma important les seves competències, sobretot
en termes acadèmics i econòmics, i nosaltres pensam que en
aquest tema hi ha dues fórmules possibles: per una part hi ha

la possibilitat de fer un òrgan comú que agrupi la part
acadèmica, la part universitària i la part social en un sol òrgan
de govern, una espècie de consell d’administració, o bé
mantenir dos òrgans, juntes de govern o consell social, amb
funcions diferenciades però amb un nivell de coordinació
important. Sembla que és un tema clau perquè el futur de les
universitats passa, evidentment, o ha de passar per una
important implicació de la societat en el que serà la definició
d’objectius i, alhora, de rendir comptes de la universitat a
aquesta societat que, en definitiva, li dóna els recursos. A mi
em sembla que el tema d’òrgans de govern serà un tema cabdal
del que serà la reforma universitària.

Un altre tema en el qual també l’Informe Bricall incideix
d’una manera important és en el tema del professorat. Del tema
del professorat, en podríem parlar molt, evidentment, perquè és
un tema complex i s’ha parlat i s’han fet moltes crítiques del
t ema universitari, però crec que s’ha d’avançar en base a una
sèrie de punts. En principi crec que és bo que la nova llei
d’universitats plantegi la possibilitat que hi hagi personal
docent universitari contractat laboralment. En aquests moments
la LRU va optar per la categoria de funcionari, que en aquest
moment tal vegada era la fórmula més possible en funció de les
circumstàncies, però tal vegada dins aquestes formes de
flexibilitat caldrà, mantenint l’actual estructura funcionarial,
entrar en un altre tipus d’estructura de contractació laboral que
pot donar més flexibilitat i contractació en funció d’objectius i
titulacions a termini, la qual cosa pot donar més capacitat de
(...) a la universitat; la possibilitat, també, de contractació de
personal investigador, que a nosaltres ens sembla que és una
altra qüestió que les universitats hauran d’intentar aprofundir
d’una forma significativa, i aleshores també pensam que dins
aquest tema de la reforma universitària hi ha dos punts més que
s’han de plantejar: és el tema de la forma com se selecciona el
professorat i, en aquest tema, caldrà entrar en una dinàmica
d’una possible habilitació en funció de comissió d’experts i que
després cada universitat seleccioni, d’acord amb la seva
autonomia, el professorat prèviament habilitat; és una fórmula
sobre la qual caldrà reflexionar. I després cal tenir en compte
que des del punt de vista de professorat universitari el model
és un model que a nivell econòmic té un caire purament
uniformat en tot l’Estat i nosaltres pensam que en aquest sentit
caldrà avançar, des del punt de vista de retribució econòmica,
amb una fórmula a tres nivells: consideram que hi ha d’haver
una retribució econòmica igual per a tot el professorat a nivell
estatal, possibilitat que hi hagi complements autonòmics
voluntaris a cada comunitat autònoma, i després complement
de productivitat des del punt de vista de la docència i la
investigació.

Nosaltres pensam que aquesta és una fórmula important,
perquè la LRU deia clarament ja en el seu enunciat que calia
anar, com a objectiu final, a una universitat diversa i competent,
competitiva. Segurament el model actual ha estat més uniforme
que divers i segurament, tenint en compte que caldrà anar a un
pacte i a una cooperació de distintes universitats, cadascuna tal
vegada s’haurà d’anar especialitzant en qüestions concretes i
això farà possible aquesta diversitat, que també ha d’afectar
d’una forma significativa el que ha de ser el tema econòmic, el
tema de retribució del professorat.
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Un altre tema que l’Informe Bricall planteja i ens sembla
interessantíssim és el tema de les titulacions, i en aquest terme
no podem oblidat -i el conseller ha fer ressò d’això- que estam
entrant dins un espai europeu i segurament el tema educatiu i
el tema universitari són de les coses més retardades que hi ha
dins el procés de convergència europea, i és evident que si
volem que hi hagi una mobilitat d’estudiants i professorat, que
hi hagi un espai europeu unificat, caldrà començar a plantejar
un cert nivell d’homogeneïtzació del que són les titulacions i,
per tant, en aquest tema nosaltres pensam interessant la reflexió
que fa el document Bricall de titulacions A, B, C i D, que
consideram que és una bona fórmula per intentar compatibilitzar
un model més professional d’universitat amb un model més
acadèmic i científic, però és una forma d’intentar unificar tot el
procés de l’espai universitari europeu, i a més consideram molt
interessant la idea que planteja aquest informe que, més que
anar a un procés previ d’avaluació, anar a un procés
d’acreditació a posteriori. 

Nosaltres pensam que el tema d’avaluació post és més
interessant perquè de qualque manera es planteja en funció
dels resultats, i aleshores aquesta idea d’acreditar títols en
funció del procés de veure un funcionament, uns resultats, ens
sembla que és un element de futur interessant perquè farà que
les universitats s’espavilin més, que entrin dins aquesta
dinàmica de competència que de qualque manera ja hi és, i que
per tant s’hagin d’adaptar a les noves demandes que hi ha de
la societat des del punt de vista de les titulacions professionals.
Per tant, la idea d’acreditació és interessant perquè posa de
manifest un element clau de la universitat del futur que serà el
tema de l’avaluació. 

Jo crec que aquí és un tema clau perquè, si bé és veritat que
caldrà en aquesta nova llei d’universitats que s’aprofundeixi en
l’autonomia universitària, i segurament molt més de la que
actualment hi ha, però aquesta autonomia s’ha d’aprofundir en
base a dues idees. En primer lloc, que els objectius de les
universitats docents, d’investigació, s’han de pactar
conjuntament entre societat, universitat i governs, i que
després aquesta autonomia s’ha de demostrar amb un
rendiment de comptes per part de la universitat a la societat en
funció dels objectius que s’havien plantejat.

A mi em sembla, per tant, que la idea d’avaluació i
acreditació serà l’element clau de futur amb aquesta idea que
hem dit prèviament de qualitat, d’avançar cap a l’excelAlència i
la qualitat universitària. Per tant és evident que el tema de les
titulacions jo crec que ha de plantejar un important canvi en
aquesta idea de procés d’homologació des del punt de vista de
la Unió Europea.

És evident que hi ha altres qüestions sobre les quals es
podria reflexionar més. En el tema de la investigació, jo no
entraré massa en el tema de la investigació, però és evident que
qualsevol universitat que vulgui tenir aquesta definició ha de
tenir dos objectius clau, que és la creació de coneixement i la
seva difusió. Nosaltres en tema de creació de coneixement
pensam que segurament les universitats aquí han de fer un
esforç considerable per tenir línies clares, segurament no tenir
totes les línies però priorització de línies d’acord amb les

necessitats objectives i amb els recursos de cada comunitat
autònoma i de cada universitat, i en aquest sentit caldrà
començar a dur a terme tot un procés que aquest informe
planteja de fer investigació que tengui transcendència des del
punt de vista del creixement econòmic i social de les distintes
comunitats on estiguin ubicades les universitats, la idea que a
l’hora de plantejar el finançament de les universitats hi pugui
haver convocatòries específiques en què el tema de projectes
d’investigació sigui clau i sigui una forma de finançament de
les universitats, o el tema que deia abans de l’existència de
personal dedicat quasi quasi exclusivament a temes
d’investigació. Nosaltres pensam que ja és un tema clau per al
futur de les universitats, perquè si les universitats es dediquen
a ser purament una simple transmissió de coneixement,
quedaran obsoletes perquè evidentment cal unir aquests dos
aspectes, que és el tema de creació del coneixement i la seva
divulgació.

I finalment, la darrera reflexió que, de qualque manera, el
conseller ja n’ha parlat, ho ha insinuat d’una forma clara, és el
tema del finançament. És evident que el finançament de les
universitats haurà de canviar, és a dir, jo crec que fins ara hi ha
hagut un model de finançament incrementalista, d’incrementar
recursos d’acord una mica amb el procés de creixement de les
universitats, i de qualque manera caldrà anar cap a un model de
finançament en què es tengui molt clar el paper, el tema de les
taxes universitàries, que ha d’anar lligat exclusivament d’una
forma i, per tant, és el tema de les beques i (...), que és un tema
bàsic per al tema del finançament universitari, i després
començar a finançar les universitats en base a dos criteris clau:
primer, planificació plurianual perquè les universitats puguin
planificar els seus objectius d’una forma vertaderament
consistent i a temps, i en segon lloc, em sembla, en funció del
que en aquests moments ja es comença a plantejar en funció del
que s’anomenen contractes programa; és a dir, en funció de
l’assoliment d’objectius les universitats tendran més o menys
recursos. 

A mi em sembla que és un model al qual s’ha d’anar amb
tranquilAlitat, no és un model d’avui per demà, és un model
complex, és un model que implicarà molt bé definir per part de
tots el que volem de les universitats, el que s’ha d’exigir a la
universitat, però em sembla un model en què sobretot el que
anirà potenciant és la responsabilitat de les universitats, la
major responsabilitat de les universitats respecte a la societat
que les està finançant. Aquest és, des d’aquesta perspectiva,
un tema clau: no es tracta d’incrementar els recursos sinó que
els recursos tenguin de qualque manera uns resultats concrets
i que la societat pugui saber què passa amb aquests resultats,
quin impacte professional té, què passa amb els professionals
que surten, quin és l’impacte que té en el creixement cultural
d’una societat, en el creixement econòmic, etc., etc.

Per tant, nosaltres pensam en aquest aspecte que l’Informe
Bricall és un document interessant, és un bon diagnòstic de la
situació de la universitat, planteja unes línies d’actuació
interessants, i basta veure quines són les reaccions que ha
tengut l’Informe Bricall, que ha tengut reaccions de tot tipus,
des de defensors de l’informe fins a persones que han atacat
moltíssim aquest informe perquè pensen que no toca realment
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els punts clau de la reforma universitària. Nosaltres pensam que
sí que toca els punts; el que passa és que no correspon a
aquest informe la seva resolució, jo crec que la seva resolució
correspon al Govern central, correspon al govern de les
comunitats autònomes, correspon a la societat a través del
Consell Social, i correspon lògicament a les pròpies
universitats. 

Si realment en aquests moments, en funció de la conjuntura
política, no s’aprofita aquesta situació per fer una bona llei que
sigui capaç d’adaptar les universitats a les noves demandes i
als reptes socials, jo crec que podem entrar en una situació de
pèrdua del paper de les universitats, pèrdua del rol, i entrar en
una dinàmica jo diria que quasi quasi de rutina del seu
funcionament, quan (...) el que es necessita són estímuls per fer
possible a les nostres universitats unes universitats de més
qualitat, amb més capacitat de resposta, i nosaltres, des de la
nostra conselleria i des d’aquest govern, segur que nosaltres
farem tot el possible per intentar ser capaços de dur aquestes
línies de reforma que en aquest moment s’estan plantejant a
nivell d’Europa a la Universitat de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. March. Esgotada aquesta primera intervenció
procediria ara la suspensió, si els portaveus la demanen. No?
Per tant, podem continuar. Per formular... No hi ha cap portaveu
que ho demani, per tant continuam.

En primer lloc intervendrà, per formular les preguntes o
observacions, el grup autor de la sol Alicitud de la
compareixença, i en el seu nom el diputat Sr. Jaén Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bien, habíamos pedido la
comparecencia del conseller de Educación y Cultura para
recabar la opinión del Gobierno sobre el informe (...). Yo tengo
que decir que es una opinión muy respetable que compartimos
yo creo que en la inmensa mayoría de las cosas que se han
dicho, y ha quedado claro que el Informe Universidad 2000 es
un informe para la reflexión. No puede ser de otra manera, un
informe para la reflexión, porque una cuestión que fuese
dogmática en cuestión de ciencia, en cuestión de universidad,
sería un grave error. Por tanto la primera conclusión que
sacamos es que es un documento interesante y son de las
últimas palabras que decía el director general, pero es un
documento para la reflexión, y de ahí que haya opiniones muy
diversas, porque además es conocido por parte de todos los
especialistas en sociología que los cambios siempre tienen
resistencias, tanto internas del propio sistema como externas,
y de ahí también por tanto las opiniones que se puedan
expressar.

En consecuencia para nosotros es un documento, como
digo, también de reflexión, que tiene cuestiones importantes, yo
creo que un diagnóstico bastante, bastante acertado;
seguramente en el pronóstico o en las medidas que se articulan

para la mejora de la universidad pues puedan ser que algunas
sobren o que falten otras muchas que supongo que en el
tiempo del debate se va a ir viendo. En consecuencia no es una
biblia, como decía el conseller, sino un documento abierto,
nada concluso, con una serie de apartados en los que supongo
que se pueden incorporar otros muchos o tal vez los que hay
pues incrementarse en otras reflexiones.

Es verdad que democratizar la enseñanza en el sentido no
de participación, que es un sentido que tiene la palabra en
educación, sino también en acceso a la educación superior,
pues como todo, se ha ido de los últimos estadios ha sido la
que ha padecido ese acceso por circunstancias que todos
conocemos y, en consecuencia, con todos los males que
también todos conocemos.

Pero la universidad tiene que adaptarse a los tiempos. El
principio de adaptarse o fenecer es un principio que se aplica
no sólo a la universidad, se aplica a cualquier tipo de
institución, a cualquier actividad, porque los procesos de
asimilación y de acomodación, del cual resulta el proceso de
adaptación, pues son fundamentales, y en este sentido los
tiempos corren y nunca mejor dicho, ahora no solamente corren
los tiempos, porque es que el tempo de los cambios va de forma
vertiginosa, y por tanto las adaptaciones tienen que hacerse en
periodos muchos más cortos por esa rapidez en que se
producen los cambios.

Ahí se ha hecho una referencia a circunstancias que nos
rodean: mundialización, sociedad de la información, revolución
científico-técnica, a las cuales se refiere Bricall en el aspecto
introductorio de su informe, y hay a mi juicio algunas
cuestiones que son también importantes. Yo creo que la Ley de
reforma universitaria -obvio ahora cualquier otra referencia a la
política del Partido Popular, que el conseller también se refería
a ella porque no es el momento aquí para ver si el Partido
Popular a nivel nacional ha hecho una política universitaria de
un tipo o de otro y, por tanto, no voy a perder el tiempo en
rebatir la opinión que el conseller tenga y mantenga a este
particular- pero es verdad que la Ley de reforma universitaria
supuso un proceso de adaptación al modelo un poco europeo
y en ese aspecto, como señala el Informe Universidad 2000,
tuvo acierto, pero también ha tenido otras cosas que no han
sido aciertos; por tanto hay cosas buenas, como en todos los
aspectos, y otras cosas no tan buenas.

Por ejemplo, Bricall se refiere al numerus clausus no con esa
expresión, pero se refiere a él cuando dice que ha pervertido la
elección de los alumnos, y es verdad, muchos alumnos han
tenido que estudiar en sitios que no querían y carreras que no
deseaban. Esto es cierto, es decir, el numerus clausus ha tenido
esa dificultad. También otras dificultades que se han visto es
que el estudio siempre se ha concebido a tiempo completo, lo
cual posiblemente, comparado con Europa, el estudio a part
time pues también son unas novedades que hay incluso de un
tiempo de trabajo y otro de estudio, alternancia en el trabajo y
en el estudio, un principio marxista que, claro, que todos hemos
estudiado y conocemos pero que al final en esta cuestión yo
creo que es importante, es decir, es un principio no tomado
como principio, pero en fin, yo creo que es bueno que pueda
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existir esos procesos que ya se dan en los másters: hoy para
hacer un buen máster no se hace después de la carrera, se exige
una experiencia laboral sobre todo en sitios muy cualificados,
en dos de ellos en España y en otro fuera de España exigen una
experiencia laboral antes de hacer los cursos, el máster, los
cursos de postgrado.

Otras dificultades que se señalan, pues la escasa movilidad
estudiantil; por circunstancias que todos conocemos el distrito
era el distrito, la movilidad estudiantil i también del profesorado
ha sido muy escasa, y elevada tasa de abandonos, además de
la masificación, y elevado número de repetidores. Yo a este
particular quisiera alguna precisión para saber si tenemos
algunos datos de la tasa de abandono, que es terrible en
cualquier carrera y en cualquier actividad, porque supone una
decepción personal pero también supone, en el caso de la
enseñanza, una inversión que se ha estado haciendo y que
después no va a ningún sitio; si hay algunos datos referidos a
nuestra universidad respecto a la tasa de abandonos y a la tasa
de repetidores.

Inexistencia, también la cita, de programas de crédito, que
no han existido, y también..., bueno, han existido los bancos,
algún alumno ha tenido la posibilidad de poder ir a un banco
pero no estamos hablando de eso, hablamos de programas de
crédito en otro sentido. Y problemas de financiación pues
también: los presupuestos son los que son, en esta comunidad
son los que son y a nivel del Estado serán los que sean. Por
tanto, siempre habrá limitaciones en cuanto a financiación. Es
verdad que tres pesetas de cada cuatro, Bricall lo cifra en el
24%, algo más, pero en fin, tres pesetas de cada cuatro son
aportadas por el sector pública, y en esto hay diferencias de
universidades, ya sean americanas, ya sean inglesas, donde las
circunstancias..., en Inglaterra está cambiando un poco el
sistema en este sentido según las últimas informaciones que
tenemos y parece que las tasas irán al alza.

Otros problemas: endogamia, localismo, en la página 35 del
informe lo cita, y paso por alto otras muchas cuestiones que yo
creo que son importantes, todas las estadísticas en la página 50
y siguientes del informe que yo creo que son de interés, pues
eso, para saber cómo estamos posicionados con respecto a los
demás países de nuestro entorno. 

Paso también por alto las referencias a los aspectos
normativos que él recoge, pero sí que es importante analizar, al
menos, o tener alguna información sobre cuáles son las
presiones de la demanda en las Islas Baleares. Hay dos
modelos o ha habido dos modelos en este sentido de
universidades: o universidades muy generalistas en el sentido
de hacer todas las carreras en la universidad, o universidades
un poco más especializadas. Yo no sé actualmente cuál es el
debate que hay en el Consejo Social; cuando estuve en el
Consejo Social en un momento sí que había este debate
planteado, y yo creo que nosotros, vamos, en esta universidad
se tiene también que apostar un poco por la especialización, es
decir, no intentar hacer todas las carreras porque eso será,
además de imposible de costear; por esa razón y por otras
muchas seguramente habrá que especializase en algunas
cuestiones, y es una manera de competir. Aquí, en Palma de

Mallorca, hay una calle donde hay un gran almacén y al lado
están las mejores tiendas de Palma y, desde luego, en Palma, en
una calle de Palma, hay un gran almacén, y luego, a su
alrededor, a lo largo de esa calle hay tiendas muy
especializadas, no compiten, porque está segmentado el
mercado y cada uno tiene sus cosas. Por tanto, la
especialización es importante.

Hay una recomendación en la que yo quiero hacer especial
énfasis, dice Bricall que la demanda hay que ayudar a
configurarla mediante la información y la orientación, eso es
importante porque recomienda actuar sobre la oferta que está
excesivamente fragmentada, y en uno de esos apartados está
la figura del conceleur, bueno, no con ese término, del asesor,
a mí me gustaría más el consejero, porque es una palabra que
tiene más tradición en el proceso de asesoramiento, más que
asesor, como le llaman en España, la figura ha ido más al
término consejero; yo creo que aquí tenemos que hacer alguna
cosa, ¿para cuando este servicio de asesoramiento a los
estudiantes?, ya sé que hay los servicios de información, pero
no hablamos de lo mismo, estamos hablando de orientación al
estudiante, muy conectado con una figura, esta figura
anglosajona del tutor que siempre ayuda muchísimo a los
estudiantes y que siempre se añora en la universidad española.

Compartimos, por supuesto, esa apuesta de la universidad
al entorno social, el papel importante de los consejos sociales
tiene que ir por ahí, y también el papel de las fundaciones,
universidad-empresa o otras cuantas se quieran crear, para que
haya una conexión evidente entre lo que es la sociedad y la
universidad.

También una apertura habrá que hacer, algunas cosas se
hacen ya, respecto de la formación continua, también lo cita
Bricall en el informe, y creo que habría que hacer un especial
hincapié en eso, porque la universidad, evidentemente, entre
otras muchas funciones, puede dedicarse también a esa
formación continua.

Paso por alto el tema de la investigación operativa, y la tasa
de abandono del doctorado, que a mí me ha sorprendido
muchísimo, porque la cifra en el 87%, es decir que 87 de cada
100 doctorandos, abandonan antes de leer la tesis, con lo cual
leen la tesis, o de no aprobar la tesis ante el tribunal, pero es
una tasa, yo no sé en Baleares cómo estamos, pero es una tasa
elevadísima, yo no hubiese pensado, si me hubiesen
preguntado eso.

Prueba de financiación, quiero hacer un poco también
hincapié en el tema de los préstamos renta, él lo cita, es una
novedad que para nosotros, en nuestra comunidad, muy
especialmente a las islas menores, que tienen unos gastos más
elevados, puede ser un tema de estudio. Y yo le pido al
conseller, Sr. Presidente, comprendo ... Ahora mismo llevo diez
minutos, efectivamente, comprendo, sí, voy a intentar resumir
un poco ...

EL SR. PRESIDENT:

Li ho pregaria, Sr. Jaén.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Voy a intentar resumir, pero son cuestiones de tanto interés
que me gustaría someterlas a la reflexión de todos.

Préstamo renta, una petición, no se trata de implantarlo ya,
pero al menos estudiarlo, a ver si es posible estudiar este tema
porque es de especial interés. Y también estudiar nuevas vías
de financiación, la financiación pública, como antes decía, será
la que sea, y se podrá rascar aquí o allá, pero habrá que haber
nuevas vías de financiación. No soñamos con el mundo
americano, donde los graduados por esa universidad, o
benefactores sociales, por efectos impositivos, la inmensa
mayoría, el altruismo americano también tiene sus límites, como
en todos sitios, pues colaboran con la universidad con
cantidades de dinero que todos conocemos.

Del personal pasó por encima, y de la evaluación,
fundamental, habrá que hacer una evaluación interna, que la
hace la universidad, pero también una evaluación externa, una
evaluación externa al sistema que permita eso, pasar de la
cantidad a la calidad, y saber cómo se invierte el dinero. No se
t rata de una evaluación sumativa, en términos educativos, sino
de una evaluación formativa, es decir, no se trata de sancionar
que se hace mal, o se hacer regular, sino de detectar cuáles son
los problemas para intentar corregirlos, y a eso también
nosotros nos sumamos.

En fin, son muchas observaciones a hacer, supongo que
con el tiempo alguna cosa irá quedando, me parece de interés
también las jornadas que el conseller acaba de anunciar, me
parece que para eso salen estos temas y se hacen unas
jornadas cuando hay una documentación importante a discutir,
para ver cuáles son nuestros problemas, hacer un diagnóstico
específico, referido a las Islas Baleares, y proponer las medidas
que correspondan para mejorar la educación de la universidad
y la educación superior en general.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Conseller, pot contestar individualment
o globalment, com prefereixi. Globlament.

Per tant, passaríem a les intervencions de la resta de grups.
Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula el diputat Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, volíem fer una petita
aportació respecte del que se’ns ha estat dient, a través del
director general d’Universitat, Sr. Marí March, i a través del
conseller, que s’ha fet present a aquesta compareixença que ha
demanat el Grup Parlamentari Popular, cosa que agraÏm de bon
principi, perquè entenem que és una bona oportunitat per fer
que el tema de la universitat sigui ben present aquí, dins aquest
parlament, i d’aquesta manera el puguem debatre, tractar i

sobretot conèixer també, aquells diputats que, per ventura, no
arribam a conèixer-lo tan a fons.

Nosaltres reconeixem, efectivament, sobretot els que
recordam la situació universitària quina era en aquestes Illes
Balears els anys setanta, quan tenguérem l’oportunitat de
matricular-nos al que llavors es deia la Universitat de Palma de
Mallorca, allà, a Son Malferit, fins ara, les coses han canviat
molt, però entenem que no han canviat, i amb la compareixença
del conseller s’ha fet palès i evident, en la mesura de les
necessitats reals que tenen aquestes illes en matèria
d’ensenyament universitari. Per a nosaltres ha estat molt
valuosa la contextualització preliminar introductòria que ha fet
el conseller, ens ha fet veure que, enfront d’actituds
claríssimament absentistes de l’anterior govern del Partit
Popular durant molts d’anys davant la realitat universitària, el
govern del pacte de progrés hi presta una gran at enció i una
creixent atenció, i això, des del nostre grup parlamentari, ho
valoram com a molt positiu. Creim també en la necessitat, la
conveniència que es modifica la Llei de reforma universitària, si
un ho mira bé, desset anys dins una història de la universitat
poden semblar pocs, des de l’any 83 fins ara, però en la mesura
en què els esdeveniment s’acceleren a un ritme frenètic, ens
sembla que aquesta llei de reforma universitària, LR1, de l’any
83, precisa d’una reforma amb profunditat, i es precisa per a
aquesta reforma, com ha dit el conseller, un gran pacte entre el
Govern de l’Estat, les comunitats autònomes i les universitats.

Ens ha agradat la presentació que s’ha fet de l’Informe
Bricall, i sobretot que se’ns digui que fa falta avançar en altres
aspectes que van enllà de la pura normativa legislativa,
apuntant el finançament estructural més sòlid, ens ha cridat
molt l’atenció que efectivament siguin 400.000 milions de
pessetes els que faltarien per posar-se al nivell mitjà que
correspondria a les universitats de l’Estat espanyol, creim que
és una falta de finançament molt seriosa, molt greu, i entenem
que la conversió de la universitat en un element clau de la
nostra societat, que generi dinàmiques socials positives,
pensam que és una fita que si aquesta Conselleria d’Educació
i Cultura, no només es fixa, sinó que al mateix temps assoleix,
serà una bona tasca de govern que es farà aquí.

L’enfortiment de xarxes universitàries europees del tercer
cicle, durant els deu primers anys del segle XXI, ens agradaria
molt que la nostra universitat, la Universitat de les Illes Balears,
arribàs a ser, en alguns punts, si més no, pogués arribar a ser
considerada capdavantera dins les universitats d’Europa, com
nosaltres aquí, en aquestes illes nostres ja hem estat en altre
temps, segles enrera, però que no vol dir que segles envant no
ho puguem tornar a ser.

Respecte de les línies d’actuació de cara al futur,
demanaríem que, efectivament, es duguessin a terme aquests
contactes entre la conselleria, la Universitat i el Consell Social,
a fi d’establir-les de forma i manera que evitassin al màxim
possible els errors que es puguin cometre de cara a
l’ensenyament universitari per al segle XXI.

Francament, nosaltres hem de dir que aquest informe Bricall
comporta una lectura que nosaltres ens comprometem a fer i un
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aprofundiment de forma i manera que puguem arribar a saber
quines són les línies que van marcant de cara a un futur del
tractament de la universitat, nosaltres som de l’opinió, tal com
se’ns ha dit, que pot ser un element de reflexió, un element
d’anàlisi que ens permeti, llavors, poder establir una línia
d’actuació molt més eficient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
Sr. Pons, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, honorable conseller. Qualsevol informe, i sobretot
quan es refereix a l’educació, s’ha de partir de quina és la
realitat i quina és la situació que provoca l’existència d’un
informe. L’any 98, la Unesco, a París, deia “la rellevància de
l’educació superior s’ha d’avaluar segons la correspondència
entre el que la societat espera de les institucions i el que elles
fan; açò requereix visió ètica, imparcialitat política, capacitat
crítica i, al mateix temps, una millor articulació amb els
problemes de la societat i del món del treball, basant les
orientacions a llarg termini amb les necessitats i finalitats de la
societat, incloent el respecte a la cultura i a la protecció
ambiental”.

Les variacions que s’han produït en molt pocs anys a la
vida, a la societat actual i sobretot al món occidental, des de
l’aparició de noves tecnologies, sobretot en comunicació i en
informació, la repartició de papers econòmics segons el tipus de
societat, fent variar moltíssim els sistemes de feines i la
distribució d’aquests conceptes de feina entre diferents nuclis
de la població, l’acceleració, que sembla imparable, ens agradi
o no, de la internacionalització de les societats i de les seves
economies, l’augment del nivell educatiu, però en definitiva de
les societats més avançades. Però aquí devora, no crec jo que
haguem de treure quins són els problemes que pugui tenir
internament una universitat, sinó quin és el paper que tocarà
jugar al Govern d’aquesta comunitat autònoma o a tota la
comunitat autònoma, enfront de la reflexió que presenta
Universitat 2000, o l’Informe Bricall.

Tenint en compte que la Llei de reforma universitària, si s’ha
de modificar, la iniciativa haurà de començar, òbviament, del
Govern d’Espanya, però que no podrà prescindir, de cap
manera, després de la transferència que s’ha fet d’educació, de
les comunitats autònomes, no podrà prescindir del concurs i
l’acord de les comunitats autònomes que hi ha amb presència
dins Espanya. Per tant, la definició i el compromís que
cadascuna d’aquests comunitats autònomes faci dins aquesta
reforma universitària o adequació de les universitats a les
exigències d’una societat canviant, són, crec jo, bàsicament, el
que hauria de fonamental no solament aquesta compareixença
que agraïm, no solament a l’Hble. Conseller, sinó també a
l’ilAlustre director general, sinó amb les discussions i posteriors
posades en comú, si es pot dir així, amb diferents estaments o

diferents grups, siguin econòmics, siguin professionals, siguin
del tipus que siguin, que hi ha amb presència en aquestes illes.
No pot acabar o no pot quedar circumscrit, aquest debat,
només, únicament i exclusivament, amb un debat que es
produeix en el si del Parlament, encara que sigui un lloc adient
perquè aquest debat es produeixi.

I a l’hora de definir quins són els compromisos que un
govern ha de prendre davant aquesta possible o aquesta
desitjable reforma universitària, n’hi ha uns que són més
importants que els altres, i són més fàcils; de l’instrument,
tothom n’ha parlat, sigui el Consell Social de la Universitat o
sigui un altre organisme que pugui aparèixer en el futur, però no
pot renunciar mai, un govern que es diu de la comunitat
autònoma, a tenir una incidència clara sobre aspectes de la
feina que es fa dins la universitat, perquè, vulguem o no
vulguem, la universitat té una missió fonamental que és donar
resposta a les necessitats de la societat, però que la societat de
les Illes s’ha de veure reflectida, en certa manera, en el que
succeeix a la universitat. La separació que hi ha històrica en
aquest país, i a tot l’Estat, entre els sistemes educatius i la vida
i les necessitats de la indústria, de la producció, del món
econòmic, és una cosa històrica que benauradament canvia
també d’una forma ràpida, però el compromís, tenint en compte
tota l’autonomia universitària que es vulgui, que les
avaluacions, segurament, s’han de fer post, perquè un no pot
avaluar abans de posar en pràctica qualsevol sistema, mentre
no tengui els resultats, són qüestions que no són alienes a la
funció d’un govern.

La determinació de prioritats educatives, garantir mitjançant
els sistemes d’avaluació interns, però sobretot externs, la
correlació o els nivells d’acord entre els objectius que la
universitat es pugui marcar, que es proposi, i els resultats
obtinguts, la verificació de la idoneïtat, de l’adequat que siguin
els estudis empresos, que siguin adequats a la finalitat
d’obtenir unes determinades qualificacions o titulacions
acadèmiques que autoritzen a fer un tipus de treball determinat,
però sobretot açò dins un projecte de futur que sembla que no
pot ser desvinculat, segons s’ha manifestat d’una forma
brillant, per cert, aquí, d’un sistema d’estudis on la flexibilitat,
que serà destriada pel propi universitari, serà present.

I, amb aquesta flexibilitat, que es diran troncs o es diran
crèdits o el que es vulgui, hi ha un temor, i és que l’estudiant
que ha d’elegir, tengui el coneixement suficient, es
correspongui la realitat entre el que ell pretén, l’elecció correcte
dels crèdits a emprendre, per obtenir el grau de qualificació, dic
de qualificació, no de calificación, necessària, per fer la feina
que ell determina o que ha elegit. I amb això coincidesc, en certa
manera, amb una expressió del portaveu del Grup Popular, que
hi ha d’haver una implicació, no sé si de la universitat o de
l’administració pública en aquest cas, que s’hauran de
multiplicar i afinar molt els sistemes d’informació en els futur
estudiants universitaris, perquè es poden produir situacions
que signifiquin pèrdua de diners i de diners públics, que són
els estudiants que canvien d’estudis, que comencen una
carrera pensant que és una cosa, i després d’un any, o mig, o
el que sigui, canvien perquè “no era el que jo em pensava”.
Amb un tipus d’ensenyament universitari flexible, on el nombre



242 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 17 /  31 de maig del 2000

 

de titulacions anirà augmentant segons les necessitats de la
societat, és necessari que hi hagi el mínim risc possible i el
màxim d’ajuda possible per tal que la selecció que faci
l’estudiant sigui la correcta.

És un estudi, però també és una mena de compromís, crec
jo, aquest informe, que demana a les institucions públiques,
sobretot a aquelles que són en certa manera responsables que
la reforma de la Llei d’universitats canviï en aquest país.
Nosaltres hem d’agrair l’informe donat per la conselleria, hem
d’agrair la seva exposició clara i sobretot el tarannà, que no és
un fet menor, és un fet major, el grau de compromís que ha
manifestat la conselleria, tant el conseller com el director
general, amb aquesta futura reforma de la universitat. Si
s’aconsegueix que, de cada vegada, la coordinació, la
interrelació, entre la societat i les feines de la universitat sigui
major, en la manera que produeixin titulats que serveixin la
societat i la societat es vegi reflectida en la feina que es fa a la
universitat, el treball, que també es podrà jutjar després, la
postura que defensa avui la conselleria i el compromís, el grau
de compromís que té a participar en aquest treball, els futurs
fruits que pugui donar aquesta planta seran discutibles,
després de ser aplicats, però, en principi, com a criteri, té tot el
nostre suport per continuar aquesta política que ha estat
anunciada en aquesta comissió.

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Conseller, pot contestar a les
preguntes i a les observacions que se li han formulat.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Jo crec que, més que respondre
preguntes, que en realitat no hi ha hagut preguntes formalment,
crec que el que hem fet tots avui ha estat, a partir d’un pretext,
d’un pretext  important, que és l’Informe Bricall, que té una part
de diagnòstic i té una part, diríem, d’insinuació de línies de
millora de la universitat, aquest conseller, el director general i
els portaveus de diferents grups, hem participat d’aquest debat
que d’alguna manera el document propicia.

A mi m’agradaria remarcar que la percepció que jo tenc, és
que en principi la hipòtesi del desitjable consens sembla que és
relativament possible, en la mesura que les diferents
intervencions que s’han produït, d’alguna manera, han anat cap
aquí. És evident, i no ho hem d’amargar, que probablement, si
agafàssim tots els punts que apareixen a l’Informe Bricall o tots
els punts que qualsevol persona coneixedora de la universitat
fes una relació i començassin a detallar-los d’una manera
permenoritzada, probablement en la mesura que detallassin més,
més possibilitats hi hauria que aquest consens pogués
presentar discrepàncies, i jo crec que serà bo que quan detallem
es produeixin discrepàncies, lògicament, si hi són, ara avui ens
hem mogut tots en uns nivell d’aproximació globalitzadora
sobre l’Informe Bricall, i jo crec que, poc més poc menys,

demostra, aquesta sessió d’avui, que un gran consens sobre
molts d’aspectes és possible, i això em produeix una satisfacció.

Una cosa que jo voldria comentar, i que evidentment ha
aparegut a les intervencions dels diferents portaveus i també a
les nostres, és aquesta interrelació universitat-societat;
evidentment, els responsables de la conselleria, conseller,
director general, i la resta del Govern, creim molt en la
conveniència que aquesta interrelació sigui constant, i jo diria
que útil per a la universitat i per a la societat, útil; n’és una
prova que hem donat una priorització a l’hora de legislar a la
Llei de consell social, com vostès saben, i pròximament es
constituirà aquest consell social que volem que sigui un
consell social que colAlabori, que sigui el principal instrument,
per dir-ho d’alguna manera, per acostar la universitat a la
societat i a la inversa.

En aquesta sessió d’avui voldria fer una mica una reflexió en
veu alta i, a la vegada, una certa demanda a la societat de les
Illes Balears, aquests darrers mesos, sobretot, abans ja en
sabíem coses, però sobretot aquests darrers mesos, sabem de
campus universitaris que construeixen edificis, que tenen
biblioteques, m’ho deia fa exactament dos dies el gerent de les
biblioteques o de la Biblioteca de la Universitat de les Illes
Balears, diu, a tots els paràmetres comparatius amb les altres
universitats de l’Estat, som els que estam pitjor de tots en
instalAlacions bibliotecàries, els metres quadrats que nosaltres
tenim per destinar a les nostres biblioteques, són absolutament
insuficients, en canvi, s’ha fet una bona política de compres de
material bibliogràfic a la Universitat de les Illes Balears des de
temps enrera, però, en canvi, no tenim un espai mínimament
digne, mínimament ampli per colAlocar-los.

I després ens falta el multiaulari, s’ha posat en marxa el
multiaulari, falta l’edifici de la biblioteca per a nins, la creació de
nous estudis generarà nous espais, i al final, la sensació que
tens, és que les Illes Balears si s’avança en totes aquestes
mancances, és perquè hi ha intervenció de recursos públics,
però mai no es pot comptar amb recursos privats, socials, que
són aportats a la universitat, cosa que sí que passa a moltes
d’universitats espanyoles. A molts de campus universitaris de
l’Estat espanyol trobam un edifici en el qual, una determinada
entitat bancària o empresa ics, hi ha aportat una quantitat
substancial de doblers per construir aquest edifici. Jo crec que
és una responsabilitat de tots intentar fer possible que la
societat de les Illes Balears es comenci també a comprometre,
fins i tot en termes d’aportació de recursos, a la universitat,
perquè se suposa que una societat que té els seus sectors
econòmics, per dir-ho d’alguna manera, capdavanters, que és
conscient de la funció social de la universitat, ha de ser capaç
de ser sensible a les necessitats i a les mancances que la
universitat planteja. Fins ara, aquest fet a les Illes Balears s’ha
produït d’una manera molt, molt escassa, en podríem trobar
alguna excepció, avui no es tracta d’esmentar excepcions, es
tracta d’esmentar el que és habitual i el que és habitual és que
no hi ha hagut, fins ara, implicació del que són, per
entendre’ns, els grups socials amb més capacitat econòmica
amb la universitat, i jo crec que això ho hem d’intentar propiciar
tots, els que ara són al Govern i els que no hi estan, perquè els
governs canvien, i les universitats consolidades perduren, i
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crec que això hauria de ser un objectiu que tots pretenguéssim,
perquè, no sé què passa, però comparativament amb altres
zones de l’Estat, aquí s’ha produït, repetesc, un flux
d’aportacions privades a generar unes instal Alacions
universitàries sòlides i suficients, molt menor que a la resta de
l’Estat, gairebé sense excepcions, i d’aquesta manera, per
ventura seria possible que anàssim fent una mica de via a
superar els nostres dèficits que, repetesc, són considerables. 

Em deia l’altre dia el gerent de les biblioteques de la
universitat, “l’altre dia vaig ser al campus a Lugo, -a Vigo?, a
Vigo, perdó, no, no, la de Santiago, em recordaria, una molt més
minúscula-, tenen una biblioteca acabada fa dos anys de 15.000
metres quadrats que, en un 25 o un 30% és de recursos externs
de les institucions públiques”, això, aquí, tots plegats, encara
no hem estat capaços ni d’aconseguir-ho mínimament, i seria bo
que ho intentàssim.

Ara, Sr. President, proposaria que donàssim la paraula al
director general.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Conseller. Sr. Director General, pot continuar.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’UNIVERSITAT (Martí
March i Cerdà):

Moltes gràcies. La veritat és que resulta difícil reflexionar,
si més no reflexionar en veu alta, el que sí crec que és
interessant, és a dir, jo treuria tres o quatre conclusions de
totes les coses que s’han dit, i és que segurament, i d’acord
una mica, i a la llum d’aquest informe Universitat 2000, jo crec
que hi ha un repte per part de la universitat, del consell social
que surti i del mateix Govern, d’articular, d’una forma conjunta,
una programació universitària que tengui unes perspectives de
futur. És a dir, nosaltres, quan entràrem en aquest govern, una
de les coses claus que hem realitzat, és un diàleg permanent
amb la universitat i amb el consell social, hi ha hagut una
comunicació constant i permanent, tant amb la universitat com
amb el consell social, perquè pensam que a l’hora d’articular el
futur de la nostra universitat, ha de passar per aquest pla
estratègic conjunt que afecti després cada institució de la
universitat, cada facultat, cada departament. Consideram que
hem de saber on hem d’anar, com hi hem d’anar, i això necessita
d’un pacte social, polític, universitari, etc. Per tant, això sí que
serà un element clau en aquesta perspectiva de construir la
universitat del present i la universitat del futur.

En segon lloc, és evident, el tema de l’evolució ha estat
plantejat, i jo vull dir que en aquests moments, segurament, a la
llum d’un decret que farà el Govern de l’Estat, farem un conveni
entre la comunitat autònoma i el Govern central per articular una
política d’evolució molt clara, que fins i tot la volem estendre al
que és l’agència de qualitat universitària de Catalunya, perquè
pensam que aquí, amb una sola universitat, és difícil la
comparació, i nosaltres pensam que l’evolució és bona si hi ha
elements de comparació amb altres universitats d’entorns
semblants.

Del tema de la demanda, que és un tema prou important, que
s’ha plantejat per part dels grups parlamentaris, sí que vull dir
que, d’ençà que es va constituir la comissió d’accés a la
universitat, per decret d’aquest govern, hi ha la idea, i que l’any
que ve la posarem en marxa, de fer una comissió, una
subcomissió de treball que articuli molt millor el que és la
universitat i el que és un sistema escolar no universitari,
sobretot el que és el batxillerat i l’ensenyament secundari. És un
tema important, no només pel que es deia d’intentar que els
recursos es gastin adequadament, sinó perquè hi hagi menys
repetidors, hi hagi menys problemes del que s’han plantejats,
i que tots aquí en tenim algunes dades, però pensam que això
pot ser objecte d’una altra reflexió en el futur.

I, finalment, nosaltres treballam, tot i que no és
responsabilitat purament d’aquest govern, el tema e les beques,
dels ajuts, estam disposats i consideram que seria bo que
aquesta legislatura que ara comença, a nivell estatal, hi hagués,
per part de l’Estat central, una transferència del tema dels ajuts,
en aquests moments cal dir que hi ha dos tipus de
convocatòries, una de mobilitat i l’altra per a les mateixes
comunitats autònomes, seria interessant que hi hagués la
transferència a les comunitats autònomes d’aquestes beques,
perquè pensam que podríem ajustar molt més una política més
profunda entre taxes i aprofundir en el tema de la demanda
universitària i, per tant, nosaltres estam disposats, com a
govern de no començar a negociar aquestes transferències
mentre siguin suficients i mentre vagin una mica cap a aquesta
perspectiva d’arribar a un conjunt de població cada vegada més
ample, i d’acord amb les característiques socioeconòmiques de
les Illes Balears.

Després nosaltres aquí hi ha una convocatòria de beques
des del punt de vista del territori, del tema insular de Menorca,
Eivissa i Formentera, i estam treballant, i això serà una cosa que
segurament podrem posar en marxa, el tema de crèdits de
préstecs blans de cara a estudiants amb una perspectiva molt
concreta, però això ja serà objecte d’una altra reflexió. Vull dir
que nosaltres volem actuar i possibilitar una major
democratització de la universitat però també ho volem fer
intentant informar cada vegada millor i que hi hagi menys
repetidors, menys abandonaments, i que de qualque manera així
i tot també serà evident que està canviant el model d’estudiant
universitari: ja no és l’universitari full time sinó que és, com
deia el Sr. Jaén Palacios, part time, i això suposarà una
adaptació, també, de la universitat a aquest nou model
d’estudiant, i una idea que serà clara que és un tema de la
formació permanent.

Per tant és evident, jo crec que estam en una bona situació
dins la societat de les Illes Balears perquè hi ha bona sintonia
entre Universitat, Consell Social i Govern, crec que els distints
grups parlamentaris estan també en bona sintonia a l’hora
d’abordar els problemes i pensam que el tema d’universitat ha
de ser una qüestió d’Estat en què tothom colAlabori i, com deia
el conseller, que la societat de les Illes Balears sigui conscient
que el futur també s’escriu amb una bona inversió en temes
d’educació i formació. Això serà el que des de la conselleria
intentarem fer i és el que hem fet fins ara, i aquest informe
Bricall crec que és un bon element de reflexió, però pensam que
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el Govern de l’Estat ha de posar fil a l’agulla i nosaltres des
d’aquí tenim la total disposició de colAlaborar i de fer possible
una bona llei perquè millorem cada vegada més el que són les
nostres universitats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. March. En torn de rèplica, Sr. Jaén...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

No será, Sr. Presidente, un turno de réplica, porque la
verdad es que como ha quedado patente las coincidencias son
altas, ¿no?, o el nivel de coincidencia.

Pero sí quiero seguir insistiendo en alguna palabra que
también algún otro portavoz hacía referencia: en la importancia
de ese servicio que Bricall denomina servicio de asesoramiento.
Para eso no hará falta esperar al Plan estratégico, es decir, hay
cosas que se pueden solucionar con no muchos medios y que
se pueden poner en práctica al menos como en un periodo
experimental. Ya hay un servicio de orientación, perdón, de
información. Por cierto que convendría también plantearse en
estas universidad cuyo campus queda fuera de la propia
ciudad, a pesar que con las tecnologías no hay distancias, pues
alguna presencia en la misma ciudad, en el sentido de
oficinas..., en fin, hacer un poco este trabajo que yo creo que
tampoco es difícil.

Por tanto, en la orientación insistir en lo que antes hacía
referencia: el alumno debería saber lo mejor posible qué quiere
hacer, por desgracia muchos a las edades que comienzan a
estudiar no lo saben todavía de forma certera; en segundo lugar
de qué capacidades dispongo, cuál es mi capital para hacer lo
que quiero hacer; qué posibilidades de éxito tengo y, la última
pregunta que mucha gente se pregunta seguramente la primera,
que es cuáles son mis oportunidades de trabajo. Yo creo que
esto, con un buen servicio de orientación, se puede colaborar
bastante con el alumno.

Bueno, tenemos una universidad muy joven, ¿verdad? Creo
que la primera universidad española es de 1298, del siglo XIII,
creo recordar, por tanto..., sí, del siglo XIII. No tengo ahora cuál
p ero vamos, en el siglo XIII, las primeras universidades son del
siglo XIII, y por tanto no podemos aspirar, en fin, a las cosas
que otras universidades con más historia y más tradición
vienen haciendo, pero estoy también de acuerdo en el hecho de
que la biblioteca es fundamental. Lo que más sorprende a un
estudiante español -yo solamente hablo de Estados Unidos y
del Reino Unido, que conozco personas que han ido allá- lo
que más sorprende son las bibliotecas, a parte del
procedimiento de estudio y tal, pero lo que más les sorprende
es que pueden encontrar cualquier cosa en cualquier momento
y, claro, eso pues también supongo que aquí, con el paso del
tiempo, pues la biblioteca se irá acrecentando y el espacio físico
destinado irá mejorando.

Creo que la experiencia que se articule sobre préstamos será
también importante, porque será una novedad, al menos en
España, en otros países no pero en España sí, que aquí se

puede articular intentando que los fallidos, como es natural,
sean los menos posibles, pero creo que será muy interesante
sobre todo para los alumnos que provengan de las islas
menores.

Y en cuanto a las nuevas vías de financiación que hay que
tratar cuáles son, yo de momento no soy escéptico pero sí soy
un poco receloso en el sentido de que actualmente por los
sistemas de deducción fiscal que hay todavía no estamos a la
altura de otros países europeos o de Estados Unidos, por
ejemplo, y todavía hay reticencias para hacer según qué cosas,
pero sí habría que explorar -seguramente lo ha hecho el
conseller pero deberá seguir insistiendo- en lo que es la obra
social de las cajas de ahorros. La obra social de las cajas de
ahorros yo desconozco ahora, vamos, el importe de esa cuantía,
tanto de la Caja de Ahorros de Baleares como la de Cataluña y
otras que hay, que están aquí con posición en Baleares y yo
desconozco la aportación que hacen; sé que colaboran pero
creo que sería también un procedimiento a explorar porque
como he dicho antes la financiación pública siempre será
limitada y los recursos que se necesitan en la universidad y en
otros muchos sitios pues suelen ser bastante ilimitados, y en
consecuencia hay que explorar nuevas vías de financiación,
incluso hacer una pequeña campaña en este sentido y, sobre
todo, acuerdos con grandes sectores de los servicios aquí en
las Islas Baleares para ver si es posible que colaboren, que se
corresponsabilicen en esta tarea de la Universidad y, sobre
todo, en aspectos de cursos y también incluso, como antes se
ha apuntado, de construcción.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Algun altre grup en torn de rèplica?, no?
Per tant, Sr. Conseller, pot tancar el debat.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Alguns comentaris a la darrera
intervenció del Sr. Jaén. Una cosa que crec que es pot dir aquí,
i el director general i jo mateix la podem assumir, és que pot
haver-hi idees a l’Informe Bricall que ja siguin idees aplicables
més enllà de cap altra mesura de tipus legislatiu ni res, són
idees interessants que poden ser profitoses i, per tant, jo crec
que en la mesura que sigui possible les universitats en general
i la Universitat de les Illes Balears en particular han d’esforçar-
se a aplicar. Jo personalment crec que això pot ser possible a les
Illes Balears a partir de la bona sintonia que existeix amb la
Universitat i que segur existirà amb el Consell Social pròxim i,
per tant, jo, determinades coses que es proposen a l’Informe
Bricall, crec que en la mesura que siguin valorades com a
positives s’ha d’intentar posar-les en funcionament.

Concretament el Sr. Jaén en aquesta darrera intervenció ha
tornat a insistir, jo la veritat és que abans ho he oblidat, sobre
la possible figura de la creació d’aquesta espècie d’assessor
tutor. Vostès saben la importància que té el tutor dins els
processos de l’educació secundària, cada vegada se li dóna



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 17 /  31 de maig del 2000 245

 

més importància i jo crec que en aquests moments a nivell
d’universitat passa una cosa que té una doble diferenciació a
nivell de població escolar universitària: d’una banda, de cada
vegada hi haurà més adults que cursaran estudis universitaris,
però a la vegada s’està produint -i aquesta paraula no deu
existir però servirà perquè ens entenguem- una certa
“adolescentització” de l’estudiant universitari, cosa que
probablement sigui més útil la possible figura d’aquest
assessor tutor que, igualment com passa en el món de
l’ensenyament secundari, pugui d’alguna manera fer una
espècie de servei gairebé d’orientació personalitzada més enllà
del fet que després a nivell institucional es potenciïn serveis
d’orientació més globals. A mi em sembla que és una idea
interessant, que no deu necessitar res més que una voluntat de
la universitat per implantar aquesta figura i, evidentment, el
compromís dels professors de la universitat, que probablement
els representaria un cert canvi de xip, però és que estam tots
plegats a canviar de xip, per tant no passa res, i per tant jo crec
que aquestes qüestions són qüestions obertes, interessants i
que s’han de plantejar.

Respecte al tema que vostè ha esmentat de la conveniència
que en el centre de la ciutat pugui haver-hi uns punts
d’informació, d’orientació també de l’universitari, especialment
a les ciutats més grans, jo crec que això és important que en
molts de casos es canalitzi a través d’una implicació dels
mateixos ajuntaments i de relació amb la universitat d’aquests
mateixos ajuntaments. Jo abans he indicat les mancances de la
implicació en recursos econòmics dels sectors econòmics més
capdavanters amb la Universitat de les Illes Balears; també
podríem dir això en relació a ajuntaments que tampoc no estan
tan implicats com a altres ciutats de l’Estat amb les mateixes
universitats, i això també és una cosa que s’ha de corregir.
Concretament a Mallorca i en el context  de Balears, la capital
més gran de les Balears, que és Palma de Mallorca,
probablement podria implicar-se en temes de creació d’algun
tipus de servei d’orientació als estudiants, ja sigui a través de
centres propis, participant amb la possible restauració de
l’edifici de Can Oleo, propietat de la Universitat i situat al carrer
de l’Almudaina, que podria ser un lloc magnífic d’atenció als
estudiants i d’informació als estudiants universitaris, o l’Estudi
General LulAlià mateix, si és que s’aclarís quina és la relació de
l’Estudi General LulAlià amb l’Ajuntament, que és una qüestió
pendent d’aclariment, o altres camins que ens semblarien bé.

I finalment una darrera cosa. El Sr. Jaén esmenta que les
universitats es consoliden, tenen una llarga història... Aquí jo
crec que hi ha una diferència substancial, i és que en el passat
les universitats es consolidaven al llarg dels segles. Ara
probablement amb 10 anys una universitat es pot consolidar o
pot quedar obsoleta, i aquest és el problema que obliga,
lògicament, a tenir molta d’impaciència, perquè si no som una
mica impacients ens pot passar per sobre no sé si la història
però com a mínim el futur immediat.

Gràcies, i he...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sí, Sr. Pons, digui.

EL SR. PONS I PONS:

President, per una qüestió d’ordre. Abans d’acabar aquesta
comissió voldria presentar una petició. Es va presentar l’escrit
2271 per recaptar la presència del rector de la Universitat de les
Illes Balears per tal d’explicar la política universitària que du a
terme. Tenint en compte que n’hi va haver ja una sobre
universitats privades, o estrangeres, o no sé què, que venien
aquí, i que hi ha hagut aquest debat de l’Informe Bricall, sembla
prudent que abans d’acabar aquest període parlamentari la
compareixença del rector de la Universitat de Palma perquè -em
resistesc al fet que una universitat sigui de les Illes, m’estim
més que sigui d’una ciutat- vengui aquí per explicar quina és la
situació i que coneguem de primera mà sobretot la Universitat
de les nostres illes, a veure quina és la situació.

Si els grups ho tinguessin a bé, demanaria una modificació
de l’ordre del dia de la pròxima comissió per poder incloure
aquesta... En aquesta.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per tant... Sí, Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Això es consideraria com una alteració en l’ordre del dia en
el sentit d’incorporar una votació per tal de sol Alicitar la
compareixença del rector en base a la petició que varen fer
quatre diputats del Grup Socialista sol Alicitant aquesta
compareixença, que és el document que hi havia pendent
davant la Mesa de la Comissió per ser tractat avui...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, una solAlicitud de compareixença que té el RGE 2271, on
el Grup Parlamentari Socialista demana la compareixença, com
deia el Sr. Pons, del rector davant aquesta comissió. Els
portaveus dels diferents grups... Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, sí, por nuestra parte no hay inconveniente.
De todas formas es un tema del orden del día, de la Mesa y por
nuestra parte no hay inconveniente.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap inconvenient. Per tant, ho sotmetríem a votació
si els portaveus hi estan d’acord.

Es pot entendre com a aprovat per assentiment. Per tant
quedaria aprovada aquesta compareixença i la Mesa es posarà
en contacte amb el rector per veure quin dia pot ser present.

EL SR. PONS I PONS:
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Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons.

Esgotat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió d’avui.
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