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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió del dia
d'avui i els demanaria, en primer lloc, si es produeixen
substitucions. Sí, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí Sr. Presidente. Substituyo al diputado Sr. Gornés.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Gornés, gràcies, Sr. Jaén.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí en substitució de Joan Marí Tur.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí a Sofia Hernanz.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí.

I.1) Compareixença del Magnífic i ExcelAlentíssim Sr.
Rector de la Universitat de les Illes Balears  per tal d'explicar
la política universitària duta a terme (RGE núm. 2271/00)

A continuació procedirem a debatre el punt únic de l'ordre
del dia relatiu a la compareixença RGE núm. 2271 d'enguany,
acordada per la comissió, del Magnífic i ExcelAlentíssim Rector
de la Universitat de les Illes Balears, Sr. Llorenç Huguet i
Rotger. per tal que ens expliqui la política universitària duta a
terme.

Assisteix el Sr. Rector acompanyat dels alts càrrecs de la
Universitat: el Sr. Vicerector d'Ordenació Acadèmica, Sr. Eduard
Rigo, el Sr. Vicerector de Professorat i Investigació, Sr. Josep
Servera, el Sr. Vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, Sr.
Biel Moyà, i el Sr. Vicerector de Relacions Institucional, Jaume
Sureda. També els acompanya el gerent Andreu Alcover.

Per tant té la paraula, en conseqüència, el Magnífic i
ExcelAlentíssim Rector de la Universitat de les Illes Balears, Sr.
Llorenç Huguet, per fer l'exposició oral. Quan vulgui, Sr. Rector.

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

Moltes gràcies a vostè, Sr. President, i també moltes gràcies
a vostès, senyories, que han vengut a escoltar aquesta
presentació, aquesta compareixença que gustosament, com a
rector de la universitat, faré ara.

Fa quasi tres anys ja vaig tenir aquesta grata ocasió. Eren
moments diferents, eren moments en què la universitat o, millor
dit, la comunitat autònoma acabava de rebre les transferències
en matèria universitària, eren uns  moments de bastant
reivindicació i de moltes esperances tenint en compte que la
discussió s'havia de fer bastant més a prop. Després d'un poc
més de tres anys -l'anterior compareixença va ser dia 9 d'abril de
1997, per tant un poc més de tres anys- jo crec que s'han
complert bastants d'aquelles reivindicacions o d'aquelles
demandes que fèiem, però com vostès saben bé la universitat
sempre és una institució amb moltes necessitats i, per tant,
sempre té aquest caràcter reivindicatiu per intentar donar el
millor servei possible als habitants de les nostres illes.

Jo avui, tot i que vostès tenen un petit dossier, que és un
dossier que marca un poc les coses que hem fet durant aquest
temps i les coses que volem fer en el temps que ens resta de
mandat, per tant és un document que es va lliurar a tota la
comunitat universitària, però també s'ha fet específicament tota
una sèrie de taules i de dades per intentar conèixer realitat i
apostes de futur que feim des de la universitat, i una convidada
a la participació dels estaments polítics (...) en general a discutir
quina universitat volem de cara al futur.

(...) quasi podria començar amb la darrera transparència que
vaig acabar fa tres anys. Marcàvem com a línies estratègiques
bàsiques de la universitat i dèiem que primer volíem remarcar i
esperonar la universitat com a una institució d'alt nivell en la
docència, que crec que avui ho podré demostrar; que volíem
assolir, en segon lloc, un nivell destacat en la recerca bàsica i
competitiu en l'aplicada; que volíem gaudir d'una organització
que fóra àgil i flexible per tal que es pogués adaptar de forma
dinàmica a les demandes socials i, dèiem, disposar d'un
finançament adequat. En quart lloc volíem consolidar la
presència de la UIB en els diferents circuits internacionals i, per
descomptat, volíem connectar, i cada vegada més ens hi
esforçarem, connectar la universitat amb la societat que
l'envolta.

Abans de passar a discutir els temes que volem proposar de
futur jo volia presentar unes dades i unes xifres de la universitat
actual, perquè ses senyories coneguin quina institució tenim,
almenys amb aquesta fotografia de dades i xifres.

En primer lloc els recursos humans. L'any 99-2000 -això, no
ho tenen vostès, però després els ho puc passar- comptam amb
754 professors, amb 396 persones dedicades a l'administració
i als serveis de la universitat, i 14.972 alumnes, dels quals 433
són a les extensions, a les extensions vull dir d'Eivissa i també
de Menorca. Hi ha 398 alumnes de doctorat, 411 que fan el curs
d'adaptació pedagògica que, com vostès saben, és condició
imprescindible per acudir a l'ensenyament de secundària, 117
alumnes que fan cursos de postgrau, 699 que fan cursos
d'especialista de menys de 200 hores i 1.670 alumnes que fan
cursos de reciclatge. Per tant, quan parlam d'aquests recursos
humans parlam d'una universitat dins el context  espanyol
possiblement petita, però dins el context europeu d'una
universitat d'unes mides que diuen raonables perquè siguin
gestionades amb elements de qualitat.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 19 / 14 de juny del 2000 259

 

Si abans parlàvem de recursos humans, jo crec que una de
les característiques de la universitat és la seva capacitat en
investigació, perquè és cert que la seva missió és la docència,
la docència de qualitat, però possiblement poc s'entendria una
docència de qualitat si no anàs acompanyada d'aquesta feina
de projectes d'I+D. En aquest moment tenim 89 projectes vius
del Pla nacional d'I+D, en tenim 25 de projectes europeus, 15 -i
això és una alegria, una demanda que fèiem fa tres anys- del
Govern balear recentment donats, fa una setmana, i tenim 91
projectes d'article 11, un article que a la Llei de reforma
universitària permet i legalitza la prestació de serveis dels
nostres professors a empreses i a institucions. Però amb els
nous plans que estan en marxa hi ha una demanda en aquest
moment de 68 nous projectes en el Pla nacional d'I+D i 22 nous
projectes a nivell europeu. Per tant amb això voldria significar
que estam en una universitat on la vessant investigadora és
molt important, com diré més endavant, i que segons algunes
publicacions està situada en el setè lloc de totes les
universitats espanyoles i algunes altres publicacions, segons
el paràmetre que es mesura, en el vuitè. Per tant, és una
universitat ben consolidada des del punt de vista de recerca.

A nivell pressupostari, que vostès cada any doncs
permeten aquesta dotació i gràcies a això podem fer la
universitat que els vull presentar, enguany hem presentat un
pressupost de 9.336 milions de pessetes amb uns ingressos on
el 13,75% representa taxes públiques i el 51,51% el que aporta
la comunitat, el que aporta el Parlament a la universitat. La resta
són transferències de capital originades, o bé per aquests
serveis d'article 11, o bé per aquests programes d'investigació
que els acab de dir. I les despeses és un 50,41% de personal, i
em creguin quan els dic que és un poc l'enveja d'altres
universitats; som de les poques que tenim aquest equilibri a
nivell de despesa de capítol 1, però també de les poques, i això
crec que és un mèrit del Parlament i del Govern, cada un en el
seu moment, de permetre que la transferència corrent cobreixi
pràcticament el cent per cent del capítol 1, i aquesta seria una
dada que desitjaríem que continués en el futur. Després el que
són béns corrents i serveis 18,18% i el que són inversions reals
un 29,44%. Això, segons dades de la CRUE, que també en
parlarem més endavant, ens situa com a paradigma d'universitat
on la despesa és bastant equilibrada.

També he de dir que enguany s'han pogut consolidar dues
inversions plurianuals, dues inversions llargament
reivindicades, llargament esperades: una que va a cobrir
mancances d'urgència, aquest edifici interfacultatiu per intentar
donar resposta a minvar la massificació d'alguns estudis, i l'altra
aquest edifici de dret i econòmiques per 2.500 milions de
pessetes, el projecte del qual ja ha estat presentat i, per tant, jo
crec que abans de començar el curs 2000-2001 ja començarem
les obres també d'aquest gran edifici.

Dintre un dels temes que presentàvem com a projecte fa tres
anys i que avui és una realitat consolidada i a més a més
exportable i exportada a altres universitats, és la idea del
projecte de campus extens. El que volíem, el que hem pretès, és
lligar l'illa de Menorca i l'illa d'Eivissa amb Mallorca i poder
oferir uns estudis a nivell homologat i també reforçar una
miqueta tot el que seria formació continuada, i si no hi ha cap

entrebanc, a partir de l'octubre de l'any 2000 les connexions
entre Mallorca i Menorca, entre Mallorca i Eivissa, es faran amb
34 Mb, la qual cosa significarà que tota aquesta infraestructura
telemàtica que utilitzam estarà realment al cent per cent, no
d'utilització sinó al cent per cent de capacitat per poder oferir la
màxima qualitat.

Perquè es facin un poc una idea del que era un projecte i
avui és una realitat els volia donar unes xifres. Per exemple, en
estudis de magisteri infantil, que van començar l'any 97-98, per
tant ja els dic que fa tres anys era una proposta, van començar
193 estudiants perquè aquí no només es té en compte Menorca
i Eivissa sinó que també tenim en compte els estudiants de
Mallorca, perquè els tres grups fan el mateix tipus d'estudi amb
els mateixos professors; el que passa és que a Menorca i a
Eivissa algunes classes, en el moment en què s'estan impartint
al campus, es transmeten per videoconferència. L'any 98-99 ja
van ser 340, l'any 99-2000 han estat 460. Dèiem fa tres anys que
volíem que la oferta de campus extens fos dinàmica, no saturar
mercat i, per tant, ja per al 2000-2001 es planteja substituir
magisteri d'educació infantil per magisteri d'educació en llengua
estrangera; per tant, anar cobrint aquestes necessitats però una
miqueta segons l'equilibri entre oferta i demanda.

Pel que fa a empresarials igual: vam començar el curs 98-99
amb 120 alumnes, enguany amb 260 i l'any que ve ja faran
tercer. Enguany hem començat amb un títol propi d'informàtica
i telemàtica amb 33 estudiants, i també a Eivissa amb el títol
superior de turisme i amb postgraduats i màsters que enguany
són 80. Per tant, una oferta reglada per un cantó, una oferta de
formació continuada, de formació de revalidació de
coneixements per un altre. 

Però el tema és que no anàvem amb una oferta de segona a
les illes de Menorca i d'Eivissa. Era un oferta que pensàvem que
era importantíssima per al futur de l'ensenyament en general,
com es demostra en els estudis actuals. Aquest infamat Informe
Bricall, el que posa en un capítol és pràcticament..., proposa un
model semblant a aquest model de campus extens, on la
presencialitat sigui entorn del 65% i la utilització de noves
tecnologies sigui entorn no superior al 35%. Doncs bé,
nosaltres fa dos anys vam començar a aplicar aquesta mateixa
metodologia que es feia a Menorca i a Eivissa també aquí al
campus de la carretera de Valldemossa, amb la qual cosa el
primer curs vam tenir 2.300 alumnes connectats també amb
alguna assignatura que es feia en el campus i enguany han
estat 4.767. Jo crec que és una bona forma d'anar incentivant,
anar iniciant la societat de la informació entre els estudiants
universitaris.

També per donar una magnitud del que això significa i de
quin ha estat el progrés, jo crec que aquesta primera dada és
importantíssima. El primer any es van fer 408 hores de
videoconferència, l'any passat se'n van fer 1.340 i enguany ja en
duim 2.200. Ens demanaran: I a quin cost?, i jo els diré que
mercè a aquesta xarxa corporativa en la qual la universitat està
implicada, aquesta xarxa corporativa del Govern, això es fa,
diríem, dins una tarifa plana contemplada prèviament; per tant,
no té un sobrecost important el fet d'utilitzar tantes hores de
videoconferència. 
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També el volum de memòria que ocupen els continguts
sobre la xarxa Internet pràcticament s'ha triplicat de l'any passat
a enguany, i si veuen la quantitat d'accessos i, per tant, la
utilització real que en fan els nostres estudiants s'ha multiplicat
per 15 del curs passat a aquest curs d'enguany, i el nombre
d'usuaris total de l'any passat respecte a enguany, doncs ja
podem passar d'aquests 2.862 a 13.094. Aquesta xifra, 13.000, és
una miqueta enganyosa perquè això el que considera és un
estudiant per assignatura; per tant, si un estudiant fa tres
assignatures està comptat tres vegades, però el número 13.000
no és en termes absoluts sinó que és en termes relatius.

I finalment una de les propostes que també els he dit abans
que ens marcàvem era la de millorar aquesta internacionalització
de la nostra universitat. En aquest moment mantenim convenis
vius d'intercanvi amb més de cent universitats i centres de
recerca internacionals, i durant el curs 99-2000 això ha
possibilitat que 120 estudiants hagin pogut gaudir d'una beca
Erasmus, per tant sortir a universitats europees; 12 estudiants
ho hagin pogut fer a Amèrica llatina dins aquest programa de
cooperació interuniversitària que té l'Agència espanyola de
cooperació iberoamericana; nou estudiants, que poden semblar
pocs però que a mi em sembla que és significatiu, fan una
titulació doble entre la UIB i alguna universitat estrangera, en
particular n'hi ha dues angleses i tres alemanyes, i 39 professors
de diferents universitats s'han pogut acollir al programa de
professors visitants, per tant investigadors d'arreu del món que
vénen a compartir períodes d'entre un mes i tres mesos amb els
nostres professors aquí, en el campus de la carretera de
Valldemossa.

Bé, això volia ser un dibuix de la institució que represent, un
dibuix actualitzat, com deia abans, la primera del 2000, i amb
aquesta situació i perquè ses senyories tenguessin un poc en
el cap de què parlàvem, de quina dimensió parlàvem, doncs
poder fer un recorregut sobre les nostres propostes i sobre les
nostres reflexions de cara a aquesta universitat.

Per tant, ara sí seguiria un poc les transparències que
vostès tenen en el document que se'ls ha lliurat.

Per tant, com una forma de retre comptes davant d'aquesta
comissió del Parlament de les Illes Balears, el que volíem fer era
un repàs sobre les actuacions de la universitat en aquest
període 95-2000, i l'hem dividit en cinc apartats. 

El primer vol fer referència a aquesta millora de finançament;
per tant, això és un tribut laudatori a l'esforç que ha fet el
Govern de la nostra comunitat per intentar poc a poc anar
equilibrant el que era el pressupost de la nostra universitat a les
universitats semblants. He de dir que el fet d'haver tengut major
pressupost no ens ha donat massa alegries en el tema
d'augmentar molt la despesa, sinó que hem intentat impulsar un
major rigor a l'hora de fer aquestes despeses. També vull
marcar-los un poc, ni que sigui a nivell de pinzellades, com hem
assignat des de l'autonomia universitària aquests recursos que
vostès ens han lliurat per fer les activitats que nosaltres tenim
marcades, quin és el desplegament de les accions estratègiques
que ja havíem començat però que anem continuant per dur a
terme, i finalment parlaré d'aquest camí de qualitat que ha de

desembocar en la redacció del nostre pla estratègic de la
universitat.

Pel que fa a la millora del finançament vostès poden veure
aquí, en aquesta gràfica, que l'any 95 partíem amb un
pressupost de 6.203 milions de pessetes i l'any 96 hem pogut fer
aquest pressupost d'aquests 9.336 milions de pessetes. La
pregunta podria ser: en què s'ha invertit si jo pretenc que no
hem augmentat agosaradament la despesa? Doncs bàsicament
el que hem intentat és també mantenir, com deia abans, aquesta
transferència nominativa que pogués cobrir les despeses de
capítol 1 i hem dut a terme el document de plantilles que vaig
explicar també en aquesta comissió, que el que feia era
equilibrar els departaments amb una estructura diguem-ne més
o menys estàndard, al temps que intentàvem millorar l'oferta
d'optativitat i l'oferta de pràctiques de laboratori. Això
significava un augment, evidentment, de capítol 1 però no
necessàriament un augment d'altres despeses, d'altres
inversions no de capítol 1.

Una dada significativa és aquesta que tenen aquí, que
aquest increment de la nominativa, aquest increment de
pressupost ens ha dut a millorar també bastant el que ha estat
la transferència nominativa per estudiant. La transferència
nominativa per estudiant és un dada que ens creuam totes les
universitats; per si sola no és que sigui determinant, però sí
que dóna una idea de l'estat financer de cada una de les
universitats. Tot i que, com deia abans, nosaltres encara no
arribam a la mitjana de la inversió nominativa per estudiant de
la universitat espanyola, sí que, donada la tipologia de la nostra
universitat, sí crec que estam una miqueta ja en paràmetres
bastant més nobles i bastant més tranquilAlitzadors que no fa
tres anys. D'alguna manera, si ho veuen, l'any 95 teníem 11.500
alumnes, més o manco, i això representava una  nominativa per
estudiant de 254.000 pessetes, mentre que aquest any tenim
uns 13.200 alumnes i això significa una despesa per estudiant
de..., perdó, una inversió nominativa per estudiant de 354.000.
Aquesta xifra de 13.200 els xocarà respecte d'aquella que he
donat de quasi 15.000 anteriorment; és perquè aquella xifra de
15.000 contemplava també els estudiants de les escoles
adscrites, que no reben despesa directa de la universitat, només
la part corresponent a la taxa, al preu públic; per tant la
diferència quan feim el càlcul de la nominativa, no la feim sobre
els 15.000 sinó realment sobre aquells que estam actuant
directament.

Quan dèiem que l'increment pressupostari no ens ha enfollit
a fer despesa derivadament, un informe de la CRUE -la CRUE és
la Conferència de rectors d'universitats espanyoles- fet per un
gerent d'universitat i lliurat ara fa pocs dies, ens situa com un
exemple paradigmàtic d'universitat que, sense augmentar molt
la despesa corrent per estudiant, i dic ara despesa corrent per
estudiant, sí que hem augment en qualitat, quan deia el tema de
la desmassificació, quan deia el tema de l'augment d'optativitat
i l'augment de classes pràctiques, és a dir, que nosaltres hem fet
un augment de despesa corrent d'un 3% mentre que la mitjana
espanyola està en un 23%. Per això aquest estudi de la CRUE
ens assenyala com una universitat on es fa una despesa
acurada sobre la realitat d'aquesta universitat i, sobretot,
perquè és una universitat que no té endeutaments insalvables,
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tret que ara també sí que hem fet un endeutament, però és un
endeutament autoritzat per la Conselleria d'Educació per a la
construcció d'aquells dos edificis que els he comentat.

No només ens hem de fixar en la nominativa per estudiant
i en la despesa per estudiant, sinó que crec que també una dada
important, com deia abans, és quin tipus d'inversions hem
pogut fer en fons propis per incentivar encara i millorar la
investigació. Si vostès s'hi fixen, l'any 95 la universitat dels
seus recursos propis destinava 194 milions per a investigació,
mentre que l'any 2000 hem pogut consignar de fons propis 422
milions en investigació. Què vol dir això? Això vol dir millors
equipaments de laboratori, millor infraestructura de recerca,
millor suport fins i tot també de personal per a investigació, la
qual cosa predisposa els nostres professors a acudir amb
aquest grau de competitivitat que els he marcat abans a aquests
fons, siguin estatals, siguin europeus, i crec que ara també a
nivell de comunitat.

Un indicador, com deia abans, de la nostra bona posició a
nivell d'investigació és un estudi de l'any 98 que ens situa en la
vuitena posició per ingressos per a investigació (...) que han
obtingut els nostres professors. Crec que això, si comptam en
aquest moment que hi ha una cinquantena d'universitats
públiques, està situada en el vuitè lloc, i darrere d'universitats
com les que tenim al davant, finalment és una dada força
significativa, força positiva i que haurem de fer també esforços
per intentar mantenir.

Un altre estudi que m'ha arribat precisament aquesta
setmana que ha fet la Universitat de Granada ens situa en setè
lloc si, en lloc de considerar els ingressos per investigador, es
mesura en productivitat quant a articles científics publicats en
revistes d'impacte, en publicació de llibres i en publicació de
memoràndums; aquest ens situa en setè lloc darrere l'Autònoma
de Madrid, darrere la Universitat de Barcelona, darrere
l'Autònoma de Barcelona, però davant de la de Canàries,
davant de la d'Alcalà, de la Carlos III, de la Complutense, etc. És
a dir, que segons quin paràmetre estam en vuitena posició,
segons en quin paràmetre estam en setena posició, tot i que -jo
crec que també això és quelcom que s'ha de dir en favor dels
nostres professors- estam en una comunitat que està a la cua
per inversió en I+D; tenim esperances, i això possiblement és la
primera demanda d'aquesta compareixença, d'un esforç
important en dotar de contingut aquest pla d'I+D que tenim, no
només amb beques, no només amb algun tipus de programa,
sinó també amb més infraestructura d'investigació, sigui a
través de crear instituts universitaris, sigui a través de crear
laboratoris, siguin de la universitat, siguin de la mateixa
comunitat. Jo crec que en això ens pot ajudar el fet que tant la
universitat com el Parc Bit són zones Objectiu 2 i, per tant, són
zones que podran gaudir d'un cert finançament, cosa que fins
ara no teníem, provinent de fons europeus.

Una altra dada que també ens sembla interessant i que tenim
la promesa que l'any que va augmentarà, per tant, doncs, dita
ja també amb aquesta esperança, és la nominativa de
manteniment; d'això, nosaltres en diem la partida d'inversions
nominatives, és a dir, aquelles inversions que ha de fer la
pròpia universitat per mantenir els seus edificis. En aquest

moment tenim vuit edificis, properament seran deu edificis;
mantenir aquests edificis que són grans, que són molt castigats
perquè són 13.000, són 15.000 estudiants que hi passegen cada
dia, doncs es necessita un esforç molt important per mantenir
els edificis, mantenir les infraestructures en bon estat. El
vicerector d'Infraestructura es veu, jo crec, amb dificultats cada
any per intentar fer aquest tipus de manteniment, però bé, vam
començar amb 40 milions l'any 95 i ara ens podem mantenir amb
aquests 434 milions que duim tres anys seguits i que l'any que
ve, ja amb les negociacions pressupostàries que feim, sembla
que hi haurà un increment substancial que, com a mínim, es
podrà fer algun tipus de millora en alguns edificis del campus.

He dit que parlaria del desplegament d'accions
estratègiques. Això voldria dir un poc ja el programa que estam
aplicant, que evidentment té quatre grans eixos d'actuació. El
primer de recerca, el segon d'ensenyament, el tercer de gestió
i el quart, i cada vegada més important, el de dimensió
sociocultural. La universitat rep uns fons que fins ara, i supòs
que això es canviarà, el marc de finançament, però fins ara s'ha
nodrit d'uns recursos que estaven comptabilitzats amb la
quantitat d'estudiants que tenia, però, clar, en tenim de llocs
molts diferents, no només d'una classe: aquests intercanvis
amb professors de l'estranger, estades dels nostres professors
a universitats estrangeres, participació en una quantitat molt
important d'esdeveniments culturals que s'estan fent a
Mallorca, a Menorca i a Eivissa, i cada vegada més s'hauran de
fer aquest tipus d'actuacions. Per tant, aquesta dimensió
sociocultural jo crec que és un quart eix, i jo diria que nou, però
un quart eix molt important de la universitat, i jo diria encara
més important si estam en una comunitat amb una sola
universitat; per tant, només sobre una ha de recaure aquesta
corresponsabilitat de dinamització sociocultural.

Pel que fa a recerca, la nostra acció estratègica, ja que ens
consideram ben situats o molt ben situats dintre del marc de
l'Estat espanyol, el que feim són dos programes importants; un
és l'avaluació de la recerca, l'avaluació no interna sinó externa,
és a dir, estaments externs estan avaluant cada vegada la
recerca que feim, i també contrastada amb uns processos
d'autoavaluació que en aquest moment ja tenim els resultats de
la facultat de ciències i també de la facultat d'economia i
empresa.

Un altre eix que volem destacar és aquest de constituir els
grups de recerca. Jo crec que, tot i que estam ben situats, ens
falta donar una passa molt important en el tema de recerca. La
recerca no ha de ser només quelcom que l'investigador pugui
presentar en el seu currículum; el que és molt important és que
la recerca que feim tengui algun tipus d'aprofitament per a la
societat, que finalment és la que sosté la universitat. Per tant
crec que són molt importants aquestes oficines de transferència
de resultat d'investigació perquè realment la investigació que
feim a la universitat sigui aprofitable al màxim per la nostra
societat, siguin les institucions, siguin les empreses
productives o de servei. Per això volem constituir aquests
grups de recerca que identifiquin grups de professors, moltes
vegades interdepartamentals, que puguin donar resposta a
necessitats reals d'innovació que puguin tenir les diferents
empreses. Per això ens hem proposat de fer un catàleg no
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només de la investigació que s'està fent, sinó d'aquella
investigació quins resultats creu l'investigador que puguin ser
transferits a l'empresa. És quelcom en què feim feina en aquest
moment, no ho tenim encara acabat, però sí que possiblement
també ens facilitarà aquesta interrelació del món universitari
amb el món empresarial. Avui matí mateix hem tingut una reunió
amb els representants de Pime Balears i estaven contents una
miqueta amb aquest tipus (...). Ells tenen necessitat
d'innovació, tenen necessitat d'algun tipus d'investigació i fins
ara no havien trobat possiblement els canals d'entesa entre el
món empresarial, que exigeix resultats a curt termini, que exigeix
una compensació als recursos dedicats a investigació, i
després, una miqueta la parsimònia de l'investigador, que no
compta tant el temps sinó la qualitat dels resultats. Per tant,
casar aquestes dues voluntats crec que és molt important i jo
crec que això, amb temps i amb bona voluntat i amb bons
canals d'entesa ho arribarem a aconseguir.

Pel que fa a ensenyament, com deia abans hem
desenvolupat el document de plantilla, aquest document que
racionalitzava l'estructura de professorat dels departaments i
també del personal d'administració i serveis, som a l’últim any
d’implantació d’aquest document, i els resultats, dits per la
universitat, però també contrastats per la mateixa conselleria,
són altament satisfactoris , pel que signifiquen d’adequació de
les plantilles i de promoció del personal que fa feina a la
universitat.

També estem amb aquest sistema d’avaluació de
l’ensenyament, si volem assolir quotes de qualitat hem de
conèixer els punts dèbils i els punts forts, per tant, això vol dir
una constant avaluació externa i interna, per tant, com a
avaluació que fem dins de la UIB hi ha el qüestionari que cada
any es fa entre tot l’alumnat, i després també, per a aquells
professors que queden més o menys qüestionats pels alumnes,
un autoinforme per poder justificar per què el resultat és
d’aquell caire i quin tipus de mesura pensa aplicar-hi. També
s’han fet avaluacions de qualitat a la facultat de ciències, no
només d’investigació, sinó també docent, i ara s’acaba
l’avaluació dels estudis d’economia i empresa.

També ha estat molt important aquella aposta que fa tres
anys fèiem per les noves tecnologies, aquesta idea de campus
extens, jo crec que això ens ha donat aquesta dimensió
pluriinsular, crec que això ha fet que la UIB sigui realment la
Universitat de les Illes Balears, i ha tingut un efecte, jo crec que
positiu, no cercat per nosaltres, però com a conseqüència
d’aquest tipus de concepte d’extensió que han estat els centres
universitaris municipals, diferents municipis de Mallorca,
bàsicament, estan connectats amb la Universitat, no fem
docència reglada com es fa a Menorca i a Eivissa, però sí que
estan connectats amb el mateix tipus d’eines que Menorca i
Eivissa, en aquest moment tenim el centre universitari de Calvià,
el centre universitari de Manacor, el d’Alcúdia, el de Pollença,
el de Santanyí, el de Porreres i properament també el de
Felanitx, per tant les poblacions amb més població de Mallorca
gaudeixen ara d’un espai on no només es fa ús d’aquestes
noves tecnologies, sinó que és un espai d’encontre dels
estudiants, perquè puguin estudiar, puguin transferir-se les
seves experiències i fer el que volem fer ara: estudiar

conjuntament, si va bé fer un petit descans, encarregar-se una
pizza i dues coca-coles i fer una estona de disbauxa per tornar
a continuar treballant amb ells mateixos.

Jo aquí m’atreviria a fer una crida a les senyories perquè
incentivin, cadascuna al seu àmbit i al seu lloc, aquesta
disposició de llocs dels diferents municipis, per intentar que els
seus estudiants puguin gaudir d’aquests espais d’encontre,
d’aquests espais de transferència d’experiències i també de
coneixements.

Pel que fa a la gestió -no sé per què, però em pens que
aquesta de la gestió no hi és-, pel que fa a la gestió, també
s’han fet tota una sèrie d’activitats estratègiques, com les que
tenen vostès aquí, s’ha creat el comitè o el servei de salut
laboral i prevenció, pràcticament tal com marca la llei, jo crec
que som una de les institucions públiques que més esforços fa
per intentar ajustar-se a la llei, segurament encara no s’ha
arribat al cent per cent del seu compliment, però sí en un major
grau que moltes altres institucions. Hem creat el nostre propi
servei de prevenció, s’ha fet una avaluació de riscos per
edificis, que això és molt important, sobretot en aquells edificis
on hi ha laboratoris que tenen manipulació de substàncies o
maquinària d’una certa perillositat, s’han fet plans d’actuació
davant aquests contingents i s’ha fet també o s’ha constituït el
comitè de seguretat i salut. 

Hem fet un pla de modernització administrativa, aquest pla
ha contemplat diferents línies, com la de centralització,
cadascun dels centres, com els edificis, té un administrador,
una espècie de subgerent que té la responsabilitat del
seguiment diari des del punt de vista econòmic, de personal i
de gestió de l’edifici al propi edifici; es vol intentar fer
contractes-programa interns, volem impulsar la cultura
d’eficiència dins els nostres serveis, volem començar amb dos
serveis crítics per a la comunitat universitària, com és el servei
de biblioteques i el de publicacions, el que volem és incentivar
pressupostàriament aquests dos serveis si ens corresponen
amb unes dades que nosaltres els posarem com a objectius.
Fins ara s’han fet despeses importants, tan en biblioteques com
en publicacions, però mai no s’ha fet un feet-back d’utilització
d’aquest tip us de dotacions pressupostàries. Crec que això és
important, crec que els serveis d’universitat es començaran a
acostumar a també haver de retre comptes, en aquest cas, a la
Universitat, i, d’alguna forma, si compleixen els objectius
marcats, que hi hagi incentius des del punt de vista
pressupostari.

I, finalment, hem fet una taula d’indicadors de qualitat, en
aquest moment estam manejant 22 indicadors que, vists de
forma aïllada, possiblement no donen massa informació, però
els assegur que ara, enguany, que és el tercer any que es
mesuren aquests indicadors, una mica poder fer la correlació de
la projecció del progrés en aquests anys, sí que pot donar una
idea que conèixer les habilitats, fa que actuem sobre aquestes
habilitats i que a poc a poc es vagin, no vull dir convertint en
punts forts, però, com a mínim, sí intentar millorar aquests
punts.
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També, des del punt de vista de gestió, estem amb el codi
mediambiental, per tant estem constantment fent la nostra
pròpia ecoauditoria, perquè volem que realment sigui un
campus que pugui arribar a ser -encara no ho és- un cert
paradigma de gestió, fins i tot, mediambiental dels nostres
serveis, de tots els serveis.

Fem un control dels serveis contractats, és a dir, tenim tota
una sèrie de bústies perquè els usuaris, siguin professors,
alumnes o personal d’administració, ens puguin fer conèixer el
seu grau d’acontentament o de descontentament, per també
intentar corregir possibles mals funcionaments. Fem aquesta
avaluació de la gestió i, finalment, tot això també acompanyat
amb un pla de formació, tant del personal d’administració i
servei, com del PD.

I dins del que seria l’apartat sociocultural, hem creat i hem
enfortit el que abans era el vicerectorat d’extensió universitària,
dotant-lo d’aquesta capacitat també d’act ivitat cultural, creant
el servei d’activitats culturals, hem posat en marxa un programa,
el programa 2000-UIB, que vol ser un punt de reflexió, vol ser
una mirada enrera, però també per prendre decisions de cara al
futur, per tant ens donam dos anys d’aquesta reflexió. Hem
aplicat la política d’universitat solidària, aplicant el 0,7% del
que són recursos propis de la Universitat, hem creat la
Fundació general de la Universitat, per intentar fer uns serveis
a la comunitat universitària, tant els serveis de caire esportiu
com els serveis de residència i de poder constituir alguns
patronats específics, com el patronat de la Coral Universitat, i
també el patronat del programa aquest 2000-UIB, per intentar
incentivar el màxim de participació d’elements de la societat
civil, de la societat en general.

I, finalment, la Fundació Universitat-empresa, com un
element important de la nostra gestió, per intentar fer aquest
lligam entre universitat i necessitats empresarials, bàsicament
necessitats de formació i de prestació de serveis, i estem
intentant que de cada vegada més també sigui de donar
cobertura a necessitats d’investigació o d’innovació que ens
posin a l’abast, per tant, amb aquesta fundació Universitat-
empresa, hi estem constituint el patronat, tant persones del
Consell Social, per tant representants de la societat civil a la
Universitat, com també persones específiques del món
empresarial.

I el cinquè punt que els voldria explicar, intentaré cenyir-me
en aquests tres quarts d’hora que més o menys havíem pactat,
és aquest camí que volem recórrer: el camí de la qualitat, que ha
de ser el bessó del pla estratègic que entre tots hem de definir.
Ja amb la documentació que els han adjuntat, els he passat una
informació que vaig passar a la comunitat universitària i que
també s’ha publicat en forma d’article als mitjans de
comunicació, perquè en dos mesos hem rebut el resultat de tres
informes prou importants que ens fan dir, sense cap tipus de
vanaglòria, que estem en una universitat on la qualitat ja no és
una quimera, no és quelcom a aconseguir, evidentment és
quelcom a millorar, però que estem a una universitat on els
paràmetres de qualitat són forçament encoratjadors. Les tres
anàlisis a què es refereix aquest escrit, són bàsicament l’anàlisi
d’inserció laboral, al qual faré una referència després, que

desmitifica alguns clixés, com que hi ha massa estudiants de
dret o que no troben feina, ho desmitifica, i també dóna un poc
la idea que la nostra universitat dóna una certa simetria o quasi
quasi cobertura a la idea de demanda i oferta, tot i que tenim
algunes mancances que amb els nous estudis s’intentaran
palAliar. L’altra anàlisi que s’ha fet és que hem aplicat la
metodologia de l’excelAlència en gestió, una metodologia
europea, que nosaltres per primer any hem aplicat a la nostra
universitat, això mesura tota una sèrie de procediments, una
sèrie de paràmetres i, finalment, quantifica el valor d’aquesta
qualitat de la institució. Doncs aquesta metodologia (...) que
finalment fa una empresa aliena a la universitat, és una
metodologia aplicada a fora, ens dóna 301 punts, que per si
mateix no diuen res, però si el comparam amb la mitjana
d’empreses europees de qualitat que fa dos anys que apliquen
aquesta metodologia, i la mitjana és de 309 punts, sí que ens
dóna una idea que en el primer moment en què ho intentem, ens
hem apropat molt a aquesta mitjana europea, per tant, tenim dos
anys per intentar incidir sobre els punts febles que es marquen
per intentar fins i tot superar aquesta fita. I el tercer element,
d’anàlisi externa que hem rebut i que també ens complau, és el
de millora de finançament que els he explicat abans, que un
estudi, encarregat per la mateixa (...) marca la nostra universitat
com, tot i que encara està una miqueta per sota del nivell de
finançament, si que es troba amb un cert equilibri entre despesa
i nominativa.

Com deia, el cinquè punt de què els volia parlar, era
d’aquest camí de la qualitat i el que ha de ser el pla estratègic de
la universitat, un pla estratègic que jo crec que avui totes les
empreses i les universitats que volem blandir algun d’aquests
aspectes positius que els volia marcar, és quelcom que fan ja de
manera, més o menys, sistemàtica, però això ha de ser un
compromís de la universitat per aconseguir uns certs objectius,
però quan dic un compromís de la universitat, estic dient que
no només han de ser uns objectius que marca el rector o el seu
equip de govern, sinó que han de ser uns objectius que tota la
institució entengui com a positius, per tant, que tots estiguem
remant en el mateix sentit. Per tant, jo crec que aquí, en tot cas,
l’equip de govern, el que pot fer és liderar aquest sentiment de
pla estratègic, aquest sentiment de línies estratègiques de
consens, però que d’alguna forma també han de ser amb la
major participació possible, tant des del punt de vista de la
universitat, com des del punt de vista de la societat i, en
particular, també, evidentment, del món polític.

Jo crec que el pla estratègic ha de marcar uns objectius,
però nosaltres tindrem la sort de fer-lo a partir d’aquestes
diagnosis que els estava dient abans, de saber exactament
quins són els punts febles que ens han detectat, quines són les
nostres fortaleses i intentar casar aquests dos tipus de
paràmetres per intentar, doncs, aconseguir l’equilibri, per
exemple dir-los que les universitats valencianes, que són unes
universitats bastant ben posicionades dins el que és el sistema
universitari espanyol, posen com una línia del seu programa
estratègic començar l’avaluació aquesta FQM, per tant,
nosaltres primer hem fet aquesta avaluació, tenint feta aquesta
avaluació, ja podem aplicar algun dels seus resultats dins
d’aquest pla estratègic. Aquest pla estratègic ens ha d’obligar
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a establir prioritats i, finalment, saber amb quins recursos
podem comptar per intentar aconseguir aquestes prioritats.

Els objectius i les orientacions estratègiques de la
Universitat s’identifiquen, s’identificaran, i jo crec que mentre
siguem universitat seran pilars fonamentals, sobre el
desenvolupament de la investigació, aquí diem de qualitat,
sobre la formació dels professionals, i quan diem formació de
professionals, aquí sí que també hem de fer èmfasi no només en
la formació reglada, sinó sobretot o també en les demandes de
formació continuada i que ens puguin venir des de les
empreses i les institucions o des dels sectors productius.

I, finalment, el tercer eix que és aquest del desenvolupament
dels valors culturals i socials de la nostra societat.

En definitiva, el que volem, com a objectiu important, és que
la universitat sigui o l’entenguem com un motor de la societat,
no només com una universitat de servei, sinó que realment
sigui aquest motor que pugui dinamitzar algunes de les
actuacions i prioritats de la mateixa societat.

Per acabar, tres reflexions: una que quantifica aquests
indicadors d’inserció laboral que els he dit, no passaré a
explicar-los, perquè potser seria avorrit, però aquests
indicadors són fets el setembre-octubre del 99, sobre els (...)
l’any 94-95; és un tema bastant important, perquè és una
persona que normalment ja és al món laboral, per tant té una
certa distància per poder valorar segons quins tipus de
preguntes de qüestions que se li fan al qüestionari. Dir que és
una enquesta que s’ha fet a tot l’Estat espanyol i que la
resposta que hem tingut a Balears ha estat cinc punts superior
a la resposta que han tingut a la mitjana de l’estat espanyol, per
tant els estudiants (...) sí que han contestat aquesta enquesta,
amb uns paràmetres que ens són favorable i amb altres que ens
són no favorables, però d’alguna forma han contestat coses
bastant interessants. En particular, jo crec que hi ha una
valoració sobre la importància sobre la matèria estudiada una
miqueta superior a la resta de l’Estat espanyol, crec que això
dóna aquesta idea que dèiem abans que els estudiants, tot i que
l’any que surten, sembla que no surten preparats, quan ja s’ho
mirem amb una certa perspectiva sí que valoren l’ensenyament
rebut des de la Universitat.

També veure que els contractes indefinits en primera
ocupació són una miqueta més baix a nivell de Balears, però és
una miqueta més alt, quan ja és un treball actualitzat, no la
primera ocupació, sinó ja quan la persona ja ha trobat la feina
quasi definitiva.

Una dada molt important, i crec que això justifica també
alguns paràmetres de la nostra societat i de la nostra
universitat, és que l’estudiant de les Illes Balears fa més feina,
fa més hores de feina que l’estudiant de la resta de l’Estat, això
evidentment li dóna una certa minva a l’hora del seu
aprofitament acadèmic, si l’estudiant el mes de maig o el mes de
juny ja se’n va a fer feina, sigui al sector turístic, sigui al sector
que sigui, minva la seva dedicació a l’estudi, per tant, això ens
trastoca una miqueta paràmetres sobre durada dels seus
estudis respecte dels anys que s’havien previst, però és

perquè, evidentment, fa més hores de feina que la mitjana de
l’Estat, per això dedica menys hores a anar a classe que la resta
de l’Estat.

I el que també és un valor important és que tenint aquest
estereotip de comunitat rica on el salari mitjà es troba per davall
del salari de l’Estat espanyol, resulta que els nostres llicenciats,
els llicenciats i diplomats a la UIB tenen un salari superior a la
mitjana dels salaris dels titulats a les altres comunitats
espanyoles. Jo crec que són dades importants, perquè podem
contrastar amb altres comunitats, amb altres universitats que,
si més no, desdibuixen un poc algun tipus d’elements que, de
vegades, calen, però que no han estat contractats.

Finalment , els resultats esperats de les futures accions
estratègiques, bé, ho hem presentat en forma de decàleg, jo crec
que així és més entenidor, el primer és aconseguir un
finançament suficient, ho he dit abans, tot i que hem millorat
bastant, encara hem de continuar reclamant aquest esforç per
situar-nos a paràmetres equivalents a nivells de l’estat
espanyol; hem de desenvolupar elements de recerca i sobretot
incentivar i dotar de contingut el pla d’I+D de les Illes Balears,
per tant aquí crec que és important acudir i gestionar molt bé els
fons FEDER amb la creació d’aquests instituts de recerca,
aquests instituts d’innovació que, com deia abans, poden ser
universitaris, però també poden no ser-ho, l’important és que
en el conjunt de la nostra comunitat hi hagi una incentivació
d’aquesta activitat d’I+D. Hem de millorar l’adaptació de les
noves necessitats formatives i hem de ser una miqueta més
flexibles, des de fa dos anys, intentam que en les nostres
carreres, utilitzant aquesta major optativitat que hem comentat
abans, es puguin definir itineraris curriculars, és a dir que la
gent pugui sortir amb una certa especialització que l’enfoca més
cap a un cert sector productiu, un sector ocupacional; i en dir
flexibilitzar, és que possiblement també hem de prestar major
atenció al que poden fer titulacions pròpies, que poden donar
resposta més o menys immediata a necessitats també
formatives o ocupacionals.

Hem d’incrementar el nombre d’estudiants, no tant per fer
aquí una universitat de 30.000 estudiants, com per intentar que
de cada vegada puguem tenir una oferta d’estudis més pròxima
a la demanda que tenen les Illes Balears, per tant, d’aquests
3.000 estudiants que encara són a fora de Mallorca, intentar que
si fem una oferta de nous estudis, que es correspongui amb
aquesta demanda, intentar que es puguin quedar aquí, a les
Illes Balears. Vostès saben que s’ha aprovat un pla a tres anys
de 5 nous estudis, pensam que això ja actuarà beneficiosament,
i estem ja fent feina en un segon pla d’implantacions, amb la
idea, no tant de cobrir deficiències perquè els estudiants no
se’n vagin tant, sinó ja per fer aquesta idea d’universitat motor,
per tant ofertar alguns tipus d’estudis que vulguin ser
incentivadors d’alguna de les iniciatives que es puguin prendre
a nivell de comunitat.

Hem de millorar la qualitat, tant de docència com de recerca
i de gestió, el fet que nosaltres avui compareguem una miqueta
autocomplaents, no ens fa veure que ja hem arribat al final, sinó
tan sols que les passes que hem donat poden estar ben
donades, però que encara queden bastants d’esglaons a pujar
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en aquesta escala de qualitat, i pensam que un dels elements de
millora ha de ser aquesta biblioteca de la qual estem ja, més o
menys, parlant amb el Govern, d’intentar fer una biblioteca
central, una biblioteca dotada amb aquestes noves tecnologies
que facilitin tota la tasca de recerca documental, no només per
a la universitat, sinó també per a totes les Illes Balears, això
seria donar contingut a aquest esforç que es fa de tenir en
aquest moment connect ades totes les biblioteques a través
d’un mateix programa, aquest programa Innopac, però, a més,
també donar cabuda a totes aquestes demandes que ens fan de
donacions de biblioteques molt importants, però que en aquest
moment, em creguin que estam saturats, pràcticament, no
podem posar un llibre més a les nostres prestatgeries.

Volem augmentar la internacionalització, amb intercanvis,
colAlaboracions, pensam que acudir a aquests programes
europeus Erasmus, fer un esforç amb aquests programes és
molt important, anar a aquest programa Séneca, de mobilitat
entre universitats espanyoles, també és molt important i, en tot
cas, donar resposta a aquesta demanda que tenim, molt forta
ara, tant a nivell de països del nord d’Àfrica o, si volen, de la
Mediterrània sud, com també de Llatinoamèrica, per tant, donar
resposta a aquests tipus de demanda que tenim com un aspecte
d’internacionalització, moltes vegades en forma de cooperació,
però sempre dins del que són els nostres paràmetres de
docència i d’investigació.

Estem en condicions, crec, d’exportar l’experiència del
campus extens, la setmana passada mateix teníem un rector de
la Universitat Espanyola que el que vol és implementar el mateix
que tenim a nivell de Mallorca, Menorca i Eivissa, entre aquesta
universitat i d’altres poblacions importants de la seva
comunitat, no tenen l’aigua que els uneixi, però sí tenen
carreteres no massa bones, per tant, també pot ser important
algun tipus de model com el campus extens.

El compromís de la nostra universitat per dur endavant tota
aquesta plena ambientalització de la universitat, per tant, una
ambientalització paisatgística sí, però també amb tota l’activitat
que es generi a la universitat. Mostrar la universitat com a
referent de l’arc mediterrani i com a pont d’ensenyament virtual
cap a Llatinoamèrica i, finalment, fer esforços en aquesta
formació permanent que cada vegada ens és més reclamada i de
cada vegada hem de fer més esforços.

Evidentment, no puc acabar, essent aquí, en aquesta
comissió, sense fer palesa també una necessitat que venim
reivindicant periòdicament i quasi eternament, que és millorar
els accessos a la universitat. Realment, aquest any ha estat molt
positiva l’actuació que es va fer sobre la carretera, però no és
suficient. Segurament hem acabat un curs sense cap desgràcia,
això és molt important, però realment els accessos a la
universitat, no es corresponen amb l’activitat que s’hi du, per
tant jo aquí, el que demanaria a les senyories, representants
dels diferents grups polítics és que facin un esforç per arribar
a algun tipus d’entesa per millorar aquests accessos, sigui amb
la primera fase del projecte actual, sigui amb un nou projecte,
però jo, quasi quasi, m’atreviria a demanar que, mentrestant, jo
crec que una solució que passaria per doble nivell a la rotonda
que hi ha al camí dels Reis, i desfer una miqueta els punts

negres que encara hi ha, igual que es va desfer aquell fatídic
punt quilòmetre 6,4, crec que això també alleugeriria una
miqueta la càrrega i l’estrès sobre les dificultats de conducció
per aquella carretera. No és un tema que correspongui a la
universitat, però com a usuaris, sí que no podia acabar aquesta
compareixença sense fer-los aquest esment.

Moltes gràcies per la seva amabilitat, per la seva generositat
i perdoni’m l’incompliment del compromís previ. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rector. Per formular preguntes o observacions,
procedeix ara la intervenció dels grups parlamentaris, ho farem
de menor a major, per un temps màxim de deu minuts. Pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula el Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, primer de tot,
l’agraïment al Sr. Rector de la Universitat, Llorenç Huguet per
la seva presència, així com a les persones, els vicerectors que
l’acompanyen, i també l’agraïment per l’exposició documentada
i ben preparada que els diputats agraïm sempre que es fa,
perquè ens serveix per entendre més l’exposició, cosa que no
sempre succeeix en aquesta cambra, però en aquest cas sí, i ho
hem de fer notar i agrair. Tal vegada ens hagués agradat
disposar d’aquesta memòria uns dies abans, per poder haver fet
aquesta intervenció després del seu estudi més detallat o més
meditat i després d’una reflexió que no és possible, quan es fa
d’immediat. També abans de començar li demanaria disculpes
si no acab la sessió, perquè no la puc transportar
telemàticament a Menorca, i a les 7 surt l’avió, per tant hauré de
partir abans que acabi aquesta comissió. Tal vegada les quatre
o cinc qüestions que m’agradaria plantejar-li, concretes, li
demanaria que es poguessin respondre després de la
intervenció i no al final, que de vegades és costum de
respondre al final a tots els portaveus, en conjunt.

He intentat recordar la compareixença de fa tres anys, a què
vostè ha fet menció, no he llegit tampoc el Diari de Sessions
d’aquell dia per posar-me d’actualitat, però tenc la impressió
que la compareixença d’avui és una compareixença més
satisfactòria, tal vegada amb el parlament i amb l’exposició que
ha fet el rector, o tal vegada perquè llavors, fa tres anys, jo era
un portaveu del grup de l’oposició i havia de ser crític amb el
Govern, després de la transferència de les competències, i ara
som un portaveu d’un grup que dóna suport al Govern, i açò fa
que l’autocomplaença també s’hagi incorporat com un virus a
aquest portaveu, cosa que no és bona, ni molt menys, perquè
sempre hem de ser autocrítics, però no hi ha dubte, jo tenc la
impressió que hi ha satisfacció en l’exposició del rector,
satisfacció per la feina pròpia i també per la resposta de les
institucions o administracions a les demandes de la universitat,
que no hi ha dubte que han estat respostes (...) del propi esforç
pressupostari de l’administració, perquè no hi ha hagut un
increment en la dotació de les competències del 98, sinó que ha
estat en recursos que tal vegada es destinaven a altres
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qüestions i que s’han destinat a la universitat, la qual cosa
també és autocriticable, perquè hem de veure, quan es lleven
recursos d’un lloc per posar-los a un altre, si també són
necessaris del lloc que es treuen, perquè no hi ha hagut,
repetesc, aquesta revisió. Jo esper que si es fa una revisió de
les competències educatives, que està plantejada, també hi
pugui haver una revisió de les dotacions de recursos en les
competències universitàries.

Només li vull fer quatre o cinc qüestions molt puntuals,
perquè ja li he dit que no hi ha hagut temps de reflexió, a més
m’ha semblat molt bé l’estructura i l’exposició que ha fet, però
hi ha algunes qüestions que em preocupen i m’agradaria saber
l’opinió que en té.

En primer lloc, és notable una estabilitat en la matriculació
d’estudiants o en la presència d’estudiants, veim que l’any 98
eren 13.400, descomptant els d’escoles agregades, i que el 2000
són 200 menys, m’agradaria saber un poc la valoració que en fa,
des de la universitat, potser tengui molt a veure amb el moment
de creixement econòmic i els valors imperants a la nostra
societat, no sé si és així, però, en tot cas, m’agradaria saber la
seva opinió.

També voldria saber la seva opinió sobre el
desenvolupament del districte únic i com pot afectar açò a la
universitat, quina previsió té, en cas que es posi en marxa.

Vostè ha dit, a un moment donat, que s’havien d’implantar
nous estudis, perquè d’aquesta manera, els estudiants
universitaris que estudien fora puguin tenir una oferta a les
Illes, però també és cert que molts d’aquests 3.000 o més de
3.000 estudiants que són fora, ho són per a estudis que també
es plantegen i s’oferten a la nostra universitat, jo crec que és la
majoria, gairebé, o un 50% pels càlculs que he pogut fer.
Voldria saber la seva opinió sobre açò, perquè em sembla que
de vegades estem, des dels grups polítics o des la universitat,
no ho sé, o portaveus, estem culpabilitzant d’una opció lliure
d’un estudiant per anar a fer la seva carrera a Barcelona o a
València, i, en tot cas, jo crec que és una opció lliure, i que
l’hem de valorar d’aquesta manera.

M’agradaria saber també, em record fa tres anys que jo vaig
posar molts de dubtes en el sistema d’implantació de les
extensions universitàries, que tal vegada podríem trobar una
paraula més adient que no “extensió” de les seus universitàries
a Menorca i Eivissa, sobretot pel sistema d’ensenyament
telemàtica, una part d’aquest sistema. M’agradaria saber si s’ha
fet una avaluació entre l’alumnat sobre aquesta qüestió, i quin
ha estat el resultat d’aquesta avaluació, i si vaig ser crític fa tres
anys, he de ser menys crític enguany, perquè crec que s’ha de
valorar no només l’esforç d’oferiment d’estudis universitaris a
M enorca -supòs que a Eivissa passa igual- sinó també l’efecte
molt positiu que ha tingut la presència de la Universitat a
Alaior, la tercera ciutat de Menorca, com un lloc de trobada no
només ja d’estudiants que van a la Universitat, sinó de lloc de
trobada de gent, de persones del món acadèmic,
d’investigadors i relacionats amb tota aquesta qüestió. Jo crec
que ha estat molt positiu, i ho vull remarcar, i possiblement els
recursos que hi ha a la Universitat hagin generat més fets

positius extrauniversitaris que els inicialment prevists. No sé si
vostès també ho han valorat en aquest sentit.

També m’agradaria saber l’opinió de la Universitat sobre la
presència de la UNED a les Illes Balears, els projectes de la
UNED, fins a quin punt es pot coordinar o no coordinar, o hi ha
relacions entre Universitat i UNED, el tema de campus extens,
i també el projecte de no sé quin nom exactament, de campus
extens de la UNED, fins a quin punt aquestes dues accions
paral Aleles poden ser compatibles, incompatibles,
contradictòries, o es poden ajudar mútuament, i jo he de
recordar que per la presència de la UNED a les seus de la UNED
i presència física a les Illes Balears, tenen un pressupost em
sembla que de 80 milions anuals. Clar, aquests 80 milions
anuals comparats amb els 9.000 milions de la Universitat, hi ha
molta diferència, i a més està finançada exclusivament per
consells insulars i qualque ajuntament també.

Una altra qüestió que m’agradaria saber és els canvis
d’estructura de govern produïts en aquests tres anys dins la
Universitat, i la motivació d’aquests canvis d’estructura de
govern. També m’agradaria saber per què és més fàcil arribar a
acords amb estudiants en pràctiques d’universitats catalanes
que no de la Universitat de les Illes Balears per part del Consell
Insular de Menorca mateix, que vénen oferiments de les
universitats catalanes d’alumnes en pràctiques, arqueologia,
història, biblioteconomia, i sembla que és més difícil aquest
accés o comunicació amb la Universitat de les Illes Balears que
no amb les catalanes; i també m’agradaria saber un poc quins
avanços hi ha en el Pla de finançament i aquesta idea de
contracte programa, que supòs que hi deu haver negociacions
començades, i en quina situació es troben, i quina valoració en
fa.

I res més, agrair-li ja... He dit quatre preguntes, em sembla
que han estat més, però són qüestions molt concretes, i amb
respostes breus em sentiré satisfet.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Sí, Sr. Rector, pot triar si vol contestar
de manera global o bé pot contestar individualment, com vostè
prefereixi.

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

Si els altres diputats estan d’acord, podria contestar-li.

EL SR. PRESIDENT:

Està contemplat d’aquesta manera, pot contestar
individualment.

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

Amb el tema de finançament, és irrefutable que des que la
comunitat autònoma té la competència en ensenyament
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universitari ha millorat el finançament de la Universitat. També
és cert que aquesta transferència va venir ben dotada pel que
era la Universitat del 1997. El que va ser pràcticament
impossible va ser entrar-hi al tema de mancances que en aquell
moment hi havia. Per tant, no hi havia un pla d’inversions, i
aleshores la Universitat va forçar un poc també el Govern
perquè, com que venien per intentar corregir el que nosaltres
havíem denominat dèficits històrics, vàrem intentar doncs que
donés compliment a aquesta correcció. Per tant, per això
demanam aquest esforç ara d’inversió a la Comunitat
Autònoma, però perquè no es va contemplar en el moment de
fer la transferència. Per tant, la transferència comptada sobre la
Universitat de 1997 jo crec que era correcta, el que passa és que
possiblement, no sé si perquè no es podia, no es varen
introduir elements de mesura que encara hi havia coses per fer.
Per exemple, si a l’any 97 haguéssim tingut medicina, que és
una cosa que pica, doncs ara no discutiríem si hem de fer
medicina o no; però si hem de fer medicina o no amb un
sobreesforç de la Comunitat autònoma, ho fa més inviable,
perquè és caríssima, tant a nivell de capítol 1 com a nivell
d’inversions. Per tant, jo crec que s’hauria d’haver contemplat
que érem una universitat en formació. Per tant ara la
responsabilitat, la demanda que nosaltres feim és que entre
tots, entre nosaltres, hem de completar aquesta universitat.

Per tant si hi ha nous estudis ja és rascant la butxaca del
propi pressupost de la comunitat, fins ara no, però ara ja sí, i si
anem demanant noves inversions, doncs han de ser aquests
plans de finançament o d’endeutament a llarg termini, que
podem fer entre Govern i Universitat. Per tant el tema de les
transferències varen ser positives des d’aquest punt de vista
de finançament.

El tema que hem decrescut en matrícules, 200 en tres anys
no és massa comparant amb altres comunitats. Jo crec que de
fet la nostra comunitat té una taxa d’estudiants universitaris
més baixa que la resta, però també l’afecta menys el tema
demogràfic, i jo sé si aquí ens vindrà, no tenim estudis que ho
marquin, no sé si ens pot venir més endavant o no, però per
exemple enguany es parla que a nivell de selectivitat hi haurà
300 estudiants menys que l’any passat, per tant a nivell de
matrícula no ha de ser un canvi significatiu, com sí ja succeeix
a Catalunya.

El tema del desenvolupament del districte únic no li
respondré jo, per incompetent. En tot cas sí que li donaré la
paraula, si no li sap greu, al vicerector d’Ordenació Acadèmica,
que s’ho ha estudiat una miqueta més i ha defensat la nostra
postura davant el Consell d’Universitats. Per tant jo li
demanaria que ens faci un parell d’intervencions.

El tema de nous estudis, vegem, dels 3.000 estudiants, són
3.000 estudiants que estan a fora, evidentment no de primer,
sinó que són els que estan en vida universitària, aquí solen
sortir bàsicament uns 500 estudiants cada any, i la majoria de
gent que surt, la majoria d’aquests 500, són de Menorca i
d’Eivissa, i no tant de Mallorca. Percentualment a Mallorca és
bastant menys que no a Menorca i Eivissa, i aleshores aquesta
nova oferta d’estudis s’ha fet contemplant fins i tot de les
dades que donàvem fa tres anys de trasllat d’expedient a altres

universitats, i un poc demanda que hi ha hagut a nivell
professional. Per tant els nous estudis que es posen, que són
enginyer tècnic industrial, enginyer tècnic en arquitectura,
filologia anglesa i fisioteràpia, són quatre de les carreres més
solAlicitades per anar a fora, no només per gent de Mallorca sinó
per gent de Menorca i Eivissa, i la idea d’intentar apropar
aquesta oferta als estudiants no és per intentar impedir que
vagin a fora, jo crec que és una experiència vital important anar
a fora, però com a mínim si volem anar una miqueta a aquesta
igualtat d’oportunitats, que la gent tengui aquesta possibilitat
de fer els estudis aquí, a les Illes Balears. Segurament els propis
estudis que s’han de fer, s’hauran de fer, com deia abans, amb
la idea de cercar nous espais, no tant mancances, perquè és cert
que aquí mai podrem tenir tot l’espectre de carreres, per tant
sempre hi haurà gent que anirà a estudiar a fora, fins i tot
carreres que nosaltres feim aquí, ni que sigui per experiència
vital, per decisió personal, si tenen capacitat econòmica.

El tema de les seus universitàries, que m’agrada quasi més
el nom de seu que no el d’extensió, l’haurem de canviar, però la
nostra valoració és positiva. Per què és positiva? Perquè a més
a més d’haver arribat a aquests 400 i busques d’estudiants de
Menorca i Eivissa, que segurament una bona part d’aquests no
haguessin fet estudis universitaris, jo crec que s’ha generat
aquesta idea d’un petit motor cultural, que ha d’anar a més,
perquè de cada vegada tendrà més demandes, al lloc on s’ha
anat ubicant, tant si és a Eivissa com si és a Menorca, en
particular a Alaior.

El tema del rendiment, els estudis que tenim, també que ens
fan avaluacions externes, són estudis força positius també, en
el sentit que la taxa d’èxit és, si fa no fa, la mateixa que al
campus de la carretera de Valldemossa, perquè els professors
són pràcticament els mateixos, els exàmens són els mateixos, els
materials són els mateixos, per tant les proves també acaben
sent les mateixes. Aleshores és realment un tipus d’estudi
totalment homologable. Aquí l’únic que hi ha, quan nosaltres
feim la nostra avaluació, és que realment es comença a detectar
una certa fatiga dels professors que estan aquí, als
departaments al campus, i han de fer aquests tipus de
desplaçaments periòdics, tant a Menorca com a Eivissa, el tema
de dependre d’avions, supòs que també els passa a vostès,
senyors diputats, és diferent, també tenen més fatiga que els
mateixos diputats de Mallorca. Però d’alguna forma hi ha una
voluntat, perquè la gent que ho projecta està sortint bé, doncs
hi ha voluntat de corregir-ho. L’experiència, tres anys després
de quan vàrem començar, hem pogut corregir errors, hem pogut
millorar fins i tot la tecnologia. La gent també ja s’ha entrenat
una miqueta més en aquesta nova metodologia, i com deia
abans, la universitat del futur, dit en aquest informe 2000 del
professor Bricall, senyala en el capítol 9 que la nova estructura
de formació ha de ser la que combini la presencialitat amb
aquestes noves tecnologies, per intentar que els estudiants
vagin entrant en aquest element, que serà un element
competitiu en el seu exercici professional, i recomana això, més
o menys un 65-35, que és el model que tenim a les Illes i també
aquí, a Mallorca.

Amb el tema de la UNED, evidentment nosaltres no tenim
massa relació, és a dir jo crec que vivim bastant d’esquena
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UNED i UIB, no sé si és desitjable o no; hem tingut algun tipus
de contacte, però no hem arribat tampoc a establir un conveni
de colAlaboració. El que sí és cert és que els costos de la UNED
són bastant més baixos que els costos de universitat. Molts de
professors de la UNED a Mallorca són professors de la nostra
Universitat, i això està contemplat en el mateix decret de creació
de la UNED, per tant costos de personal, capítol 1, dedicats
aquí a Mallorca, tampoc és que sigui excessiu. Per tant jo crec
que vivim un poc vides paralAleles, l’estudiant de la UNED és
un estudiant amb un perfil totalment diferent de l’estudiant de
la Universitat, per tant jo crec que no entram ni en competència.
De fet, jo crec que una persona que estudia dret a la UNED ho
farà per unes motivacions, però bàsicament serà per uns
condicionants que solen ser del seu lloc de feina o de la seva
activitat professional, com a elecció lliure n’hi haurà alguns
també, però tampoc no és la gran majoria.

Jo crec que no és contradictòria l’existència de la UNED
amb l’existència de la Universitat de les Illes Balears, perquè si
no existís la UNED sí que en aquests moments tindríem
nosaltres la demanda important de fer tota una formació a
distància tipus com la fa la UNED per donar servei aquí, a les
Illes Balears. El fet que mentrestant això sigui una universitat
que encara depèn a nivell de l’Estat, jo crec que doncs hi haurà
els sistemes de bona convivència, però evidentment no hi ha
aquest tipus de colAlaboració que tal vegada seria desitjable.

No he entès la pregunta sobre el canvi d’estructura de
govern nostre. Nosaltres no hem canviat, l’estructura de
govern encara es manté, és una cosa que sé que es parla que es
canviarà, es canviarà la forma d’elegir rector, es canviarà el tema
aquest de Consell Social i Junta de Govern, hi ha algú que
proposa que sigui mixt, però això és un tema que encara està a
nivell de debat, i està a nivell en tot cas de contemplar en la
reforma de la Llei de reforma universitària, o en la nova llei que
pugui fer ara el Govern amb majoria absoluta.

Em preocupa, i amb això en tot cas ja hem pres nota, que
sigui més fàcil a Menorca fer pràctiques estudiants que vénen
de Barcelona que no estudiants d’aquí, de les Illes Balears,
perquè nosaltres un de les coses, que no ho he dit, però també
estam bastant contents, en aquests moments d’empreses que
es comprometen a acollir estudiants en pràctiques amb aquesta
fórmula de conveni de cooperació educativa. Aleshores
possiblement el que no feim nosaltres és l’activitat d’intentar
oferir els nostres estudiants a Menorca i a Eivissa, i en tot cas
sí que en prenc bona nota per intentar-ho corregir. Però com a
mínim sí que és un toc d’atenció, i jo crec que aquí tots els que
estam, ens ha dut una miqueta fins i tot de sorpresa pensar que
no tenim aquests canals, i amb el director de Menorca i el
director d’Eivissa demà tindran aquest tipus de missatge. És
important conèixer també aquesta pràctica en cooperació
educativa. (...) amb el finançament i amb els contractes
p rograma, s’està parlant ja del pressupost del 2001, encara no
puc donar xifres concretes, però sí que hi haurà millores quant
al primer curs que s’haurà d’implantar evidentment d’enginyer
tècnic industrial, i en el tema d’alguns plans d’I+D que
afectaran amb beques en pràctiques de personal d’investigació,
que això sí que incidirà positivament dins l’estructura científica
de la Universitat, per tant això també es contemplarà com un

possible contracte programa, i en aquest moment de contractes
programa el que nosaltres voldríem començar, seria precisament
fer uns contractes per a les seus universitàries, crec que és molt
bo desagregar els pressuposts per saber realment què és el que
s’està invertint en cadascuna de les seus, en la gent amb la qual
s’està fent aquest tipus de feina. Per tant, aquí sí que estam
intentant apurar un primer document, que sigui aquest
contracte programa entre seus universitàries, o extensions
universitàries, i el pressupost de cara al 2001. I també ens
agradaria molt un contracte programa amb el que sigui la
innovació tecnològica, tant des del punt de vista educatiu com
des del punt de vista d’investigació, i que pogués haver-hi una
actuació de noves inversions i amortització de material, que ja
pràcticament està ja obsolet, i això possiblement també seria
aquest tipus de contracte programa, per tant donar compte com
està cadascuna d’aquestes partides. 

I, Eduard, si volguessis dir alguna cosa sobre el districte
únic, més que res per no ser dissonants en l’apreciació.

EL SR. PRESIDENT:

Cediríem, per tant, la paraula al Sr. Eduard Rigo, que és
vicerector d’ordenació acadèmica. En voler, Sr. Vicerector.

EL SR. VICERECTOR D’ORDENACIÓ ACADÈMICA
(Eduard Rigo):

Gràcies, Sr. President, senyories. Bé, jo només voldria fer un
petit aclariment en relació a aquest tema. El tema del districte
únic, que és un tema que s’ha debatut molt, jo crec que tots
estaríem d’acord en principi que és un tema molt positiu en si
mateix, és a dir, el fet que un alumne de qualsevol comunitat
autònoma pugui anar a estudiar a una altra, i fins i tot és positiu
no pel mer fet del desplaçament, sinó també perquè l’alumne tria
la universitat que a ell li interessa, i en això jo crec que estam
d’acord tots.

El problema és que jo crec que quan es diu això tampoc no
s’ha de perdre de vista la filosofia que s’ha aplicat des de les
distintes universitats en aquest tema, i que és una cosa que
havíem comentat moltes vegades amb el rector, perquè les
grans universitats en aquests moments estan absolutament
entusiasmades amb el tema del districte únic, i tiren flors al
Govern per aquest tema, però nosaltres la reflexió que els feim
moltes vegades és que aquest tipus d’entusiasme ens hagués
agradat trobar-lo quan fa 7 o 8 anys nosaltres demanàvem una
filosofia d’aquest tipus, vull dir que un alumne que acabava el
COU aquí es pogués desplaçar tal vegada a Barcelona, fins i tot
a vegades per fer estudis que aquí no podia fer. I si se’n volia
anar a Madrid, per exemple, l’única cosa que trobava eren
entrebancs, a vegades les tancaven els terminis de matrícula
abans d’hora, per dificultar que hi poguessin anar. Per què?,
perquè en tenien massa, d’alumnes. En aquest moment, com
que comencen a tenir dèficit d’alumnes, tothom pega bots i està
entusiasmat pel districte únic. Però jo crec que aquesta reflexió
no l’hauríem de perdre de vista a l’hora d’analitzar aquest fet.

En segon lloc, jo crec que hauríem de tenir en compte que
el districte únic no està pensat per les universitats, sinó que
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està pensat pels alumnes. A partir d’aquí, nosaltres hauríem de
pensar en els alumnes, i no si ens afecta com a universitat, sinó
si afecta els nostres alumnes o no. Jo crec que com a universitat
no ens afectarà excessivament, precisament perquè el fet que
ens perjudica més també ens beneficia, que és el fet de la
insularitat. La insularitat dificulta que alumnes d’aquí se’n
vagin, però també és un entrebanc perquè alumnes de fora
venguin cap aquí. Per tant no crec que la nostra universitat
sigui de les universitats que més perjudicades es vegin per
aquest fet. Però en tot cas, com que no està pensat per les
universitats sinó pels alumnes, seria massa egoista per part
nostra dir que ens perjudica a nosaltres com a institució.

Què passa amb els alumnes? A mi em preocupa,
especialment en relació als estudis d’alta demanda, no a la resta
d’estudis. Si hi ha un estudi d’alta demanda, què passa?, que
vendran els alumnes de fora que tenen millor nota, i
desplaçaran alumnes nostres. En principi això no és dolent en
si mateix: un alumne que té una millor nota de fora desplaça un
alumne d’aquí, però què passa? Que si aquest alumne no té
unes vertaderes ajudes i unes beques per poder-se anar ell a
fora, aquest alumne tal vegada no podrà estudiar el que ell vol.
Clar, això no és el mateix si ho analitzam a una comunitat
autònoma on 80 quilòmetres més enllà té una altra universitat
on pugui anar. Aquest alumne que no pot anar a aquesta, tal
vegada fins i tot cada dia agafarà el tren, i se n’anirà i tornarà,
etcètera, però el nostre se n’ha d’anar a fora, i sabem que el
cost aproximat d’un alumne d’aquí a fora és aproximadament un
milió de pessetes anuals. Hi haurà molts d’alumnes que es
veuran desplaçats per alumnes de fora que tenen millor nota
que ell, i ell no se’n podrà anar a estudiar el mateix estudi a fora,
perquè tal vegada no tendrà l’ajuda. Això és un tema que es va
debatre molt en el Consell d’Universitats, precisament a arrel de
la nostra petició, i clar, el Govern en principi té un compromís
que les ajudes siguin moltes, però jo em tem que al final no
arribaran les ajudes que es prometen, o que no seran suficients
per donar resposta, i molts dels nostres alumnes que ara tal
vegada podrien estudiar aquí infermeria o fisioteràpia, que són
estudis d’alta demanda, tal vegada no els podran estudiar, i
llavors ens diran “bé, i jo no me’n puc anar a fora. A mi m’ha
desplaçat un alumne que ve de Granada, però jo no me’n puc
anar, perquè jo no tenc una ajuda econòmica per anar-me’n”. I
això és el tema que a nosaltres en principi ens preocupa des de
la perspectiva dels alumnes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rigo. Sr. Rector, si vol afegir alguna cosa. No?

Per tant, passaríem a les preguntes i observacions del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula el Sr.
Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Volem començar la nostra
intervenció agraint la presència i la compareixença en aquesta
Comissió de Cultura, Educació i Esports del rector de la
Universitat de les Illes Balears, que ha vengut acompanyat del
Sr. Rigo, el Sr. Servera, el Sr. Mayol, el Sr. Sureda, el Sr. Alcover

i personal tècnic, el nom del qual no he pogut prendre nota,
però a tots els agraesc que hagin volgut venir aquí i
comparèixer a petició de la mateixa Comissió de Cultura,
Educació i Esports. Nosaltres voldríem començar felicitant i
agraint el fet que, ens sembla a nosaltres, amb aquesta
compareixença s’està iniciant una nova relació entre la
Universitat i el Parlament, i nosaltres això ho valoram molt
positiu. Ens agradaria que no haguéssim d’estar ara tres anys
més per una futura i propera compareixença. Jo no sé si estic
recollint una miqueta l’opinió de la resta de grups
parlamentaris, però si més no en nom del Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista volem manifestar que ens agradaria
que aquestes compareixences fossin més freqüents, tenint en
compte que ens ha parlat de quatre actuacions principals, com
pot ser la docència i ordenació acadèmica, la investigació i
cooperació internacional, els serveis a la comunitat universitària
i l’extensió universitària, ens sembla que un sol tema d’aquests
ja ens bastaria per una compareixença allà on es pogués explicar
sense presses, amb calma, i aprofundint una mica des de la
nostra perspectiva com a parlamentaris tot allò que se’ns pugui
aportar des dels responsables de la Universitat de les Illes
Balears. Ens hi sentim molt lligats, nosaltres representam la
població d’aquestes illes i ens sembla que la institució
universitària no ha de passar per aquest parlament de puntetes,
sinó que hi hem de poder endinsar-nos tots plegats.

Dit això, ens ha paregut molt positiu el fet que el Sr. Rector
ens hagi explicat el que s’ha fet i el que s’ha de fer en vistes a
conèixer una miqueta millor el que és la Universitat. Hi ha
alguns apunts que he pres, i que per ventura obviaré de fer-los,
perquè ja han estat resposta a través del que ha formulat el
representant del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, però sí
que voldria fer algunes observacions des del nostre grup
parlamentari, aquella observació que vostè ens ha fet, si no ho
hem entès malament i hem agafat bé els apunts, que el que
s’aporta des de les institucions vendria a equivaler, és un poc
superior, a la despesa de personal, creim que té cara i creu
d’una moneda que des del nostre punt de vista efectivament,
per ventura des de la Universitat es pot veure més
positivament, però vist des de fora per ventura pot donar la
impressió que el que s’aporta des de les institucions públiques
únicament va adreçat al pagament del personal. Aleshores, ens
sembla que haurem d’intentar fer que això encara millori, perquè
pensam que ha d’anar molt més enllà del que ha de fer com a
comunitat autònoma. Per ventura estam mesclant conceptes, i
perquè no he acabat d’agafar bé totes les dades, però m’ha fet
la impressió que una representava el 51% i l’altra el 50. Ens
pareix molt positiu això del campus extens i les connexions
d’una xarxa potent, i ens pareix molt positiu el que és el que fa
referència a la recerca i l’avaluació i constitució dels grups de
recerca. 

Ens agradaria ara fer algunes observacions o preguntes, o
qüestions molt simples, per ventura massa simples, i la
simplicitat a vegades duu que compliqui la resposta. La
simplicitat de la pregunta pot complicar la resposta. Ens ha
paregut que es donaven dades sobre professors que han
vengut a la Universitat a programes com a visitants, se’ns deia.
Ens hagués agradat també, no sabem bé si ho han dit o no,
però que se’ns donàs dades, i se’ns explicàs una miqueta el que
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són aquests professors que van a altres universitats, no tant
europees. Des del nostre grup parlamentari ens interessaria
molt saber quin és el tipus de presència de professorat de la
UIB a universitats sobretot sudenques, per entendre’ns, de
països del tercer món allà on hi vagin no només com ha dit el
rector en tasques de cooperació sinó també d’investigació i
docència.

Un segon punt de què voldríem parlar també, o que se’ns
parlàs una mica més extensament és la colAlaboració de la
Universitat amb altres institucions públiques de les Illes
Balears, bé sien ajuntaments, consells o altres centres d’estudi
que hi pugui haver, d’estudis superiors, aquí a les Illes. Volem
dir amb això a veure si és satisfactòria aquesta colAlaboració, si
consideren que ha de minvar o si consideren que s’ha
d’augmentar.

Un tercer aspecte seria, des del nostre punt de vista, i en
aquest hi voldríem incidir bastant, la implicació de la Universitat
en el que podríem dir la xarxa social d’associacions i entitats. Si
se’m permet, posaré un exemple, d’un grup de tercera edat que
demana un professor de la Universitat per anar a fer una
conferència d’una hora i li demanen 150.000 pessetes.
Aleshores, en cerquen un altre i en troben per 100, en cerquen
un altre i en troben per 50; i en troben un que els diu “què
voleu que vos pagui, i vendré? Llavors aquí veim que hi ha
determinats nivells per fer aquesta hora mateixa d’atenció a una
petició que es fa des d’una entitat ciutadana diguem bàsica,
com és un grup de tercera edat, perquè volen sentir un
professor que els expliqui coses, un professor de la Universitat
a la seva seu. He posat aquest exemple, però podria posar
exemples relatius al que ha dit el Sr. Rector respecte de Pimem,
respecte de clubs esportius, respecte d’altres associacions i
entitats que voldrien tenir una connexió amb la Universitat,
però que hi troben més dificultats que facilitats, segons sembla,
les dades que nosaltres tenim.

Una quarta faria referència a la política de publicacions de
la Universitat de les Illes Balears, i fins a quin punt aquestes
publicacions que s’editen des de la Universitat de les Illes
Balears troben llavors una difusió que permeti que aquestes
publicacions sien útils, i a això voldria referir-me també pel que
fa referència a la connexió amb les biblioteques existents, bé
sien biblioteques municipals, bé sien biblioteques dels
consells. En aquest aspecte també ens agradaria molt tenir
algunes dades sobre la política universitària en matèria de
patrimoni històric. Per ventura majoritàriament haurà de ser
arqueològic, però no només arqueològic, sinó tot el que faci
referència a la implicació de la Universitat amb el nostre
patrimoni històric illenc.

Pas per alt ja el que tenia preparat sobre accessos a la
Universitat, vostè hi ha fet una referència, jo volia treure que és
un problema que crec que no només l’hem de treure en un
moment en què hi ha una desgràcia, sinó que ha de ser un
element permanent. Pensam que des del nostre grup
parlamentari haurem d’urgir perquè des del Govern s’arribi a
alguna decisió pràctica, bé sia l’ampliació de carretera, bé sia
sobretot l’accés si és possible a través del tren, o bé sia
utilitzant carrils bici, o bé sia instalAlant seus de la Universitat

més acostades a Ciutat. Però qualque cosa s’ha de fer en funció
de descongestionar una carretera que està supersaturada.

Voldríem acabar amb tres aspectes. Un és sobre el Consell
Social, la creació del Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears, ens agradaria saber quin paper se li assigna per part de
l’actual equip rector de la Universitat. Creim que s’ha fet una
passa endavant, i ens agradaria saber quin pot ser l’abast del
Consell Social.

De l’altre grup s’ha demanat la influència que pugui tenir la
Universitat Nacional d’Educació a Distància, la UNED.
Nosaltres també ho volíem demanar, però hi afegiríem també si
ens pot donar una opinió sobre possible existència d’una
universitat privada a les Illes Balears, i implicacions que això
comportaria per la Universitat pública.

Ens hagués agradat també que se’ns hagués fet, encara que
fos breu, una referència a la celebració de la Universíada, és a
dir, la participació de la Universitat en aquesta Universíada que
hi ha hagut, ja que durant aquests tres anys darrers això ha
estat quan ha passat.

I finalment universitat i insularitat. És un problema resolt?
És un problema a resoldre? Què es pensa fer a Formentera, per
exemple, per suplir la manca de presència de la universitat en
aquesta illa?, hi ha alguns plans respecte d’això, alguns
projectes?

Això seria una mica la nostra intervenció. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Record al Sr. Rector que pot contestar ara
individualment o pot agrupar les intervencions de tots els
portaveus parlamentaris, com vostè prefereixi.

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

Com que són preguntes..., crec que quasi és millor
contestar-les.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo vull agrair l’agraïment.
Realment els agraïts som nosaltres per poder tenir aquesta
plataforma per poder expressar i explicar els nostres projectes
i un poc la nostra visió, i nosaltres pensam que aquesta relació
no és nova però sí que pot ser més assídua i no necessàriament
amb el rector, sinó possiblement amb els responsables de cada
una de les àrees de gestió, tant d’ordenació acadèmica, com de
professorat, com d’infraestructures, com..., vull dir que en
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principi estam oberts a assistir tantes vegades com se’ns
demani, i també quasi ja contestar i dir al president que estaríem
encantats de convidar-los un dia, també, com vam fer una altra
vegada, a venir a la universitat, recórrer un poc les
infraestructures i tenir una trobada amb la Junta de Govern per
tal de conèixer més els professors, no només els que estam en
tasques de gestió, sinó els que estan en altres tipus de feines
dins la universitat.

El tema de professors visitants, entre altres coses que ens
ha dit, el tema de l’equilibri de nominativa capítol 1 li dic que és
enveja d’altres universitats, moltes altres no es poden veure en
aquest mirall, però nosaltres, mentre ho puguem mantenir ho
demanarem. També és cert que hi ha una part, que és aquella
part que li deia de nominativa per a infraestructures que també,
no està contemplat aquí però que també és aportació del
Govern. La resta és aportació bé de recerca, bé d’articles 11 i tal.
Per tant, quan anam a augmentar el tema del pressupost
intentarem augmentar nominativa, però de moment ja hem
arribat a un equilibri bastant desitjable.

Pel que fa als professors visitants, bé, tenim bastants
professors de la nostra universitat que van a altres universitats;
no tenim tant de control perquè així com aquells que vénen ho
fan amb un contracte, per tant han de ser aprovats per Junta de
Govern, i poden tenir una durada d’un a tres mesos, els nostres
professors poden fer també aquestes estades, són convidats
per altres universitats i, en tot cas, ho fan a través del
departament. Per tant, no ho tenim quantificat però sí que ho
podríem fer a través d’aquestes llicències d’estudis que donam.
Jo no sé si..., tenim una idea de la quantitat de professors que
hi van, però cada vegada són més les colAlaboracions amb
aquestes universitats, tant a Amèrica llatina com ara encetam
aquesta part del nord d’Àfrica, la setmana que ve anam a
Argèlia, vull dir que en principi també ens demanen aquest
tipus de colAlaboració, i el que volem és sistematitzar aquesta
presència, com deia abans, una part per cooperació i l’altra part
per fer aquestes tasques de docència i d’investigació, al mateix
temps que volem encabir estudiants de doctorat, que allà tenen
moltes dificultats, perquè puguin fer també aquest doctorat a la
nostra universitat.

Pel que fa a la colAlaboració amb altres institucions, bé,
depèn també de les diferents institucions, no?, aleshores jo crec
també depèn de quins canals trobam per poder fer aquest tipus
de contactes; bàsicament amb el Consell Insular de Mallorca
tenim ja tota una sèrie de programes establerts i jo diria que ja
són anuals, amb l’Ajuntament de Palma hem intentat fer
colAlaboracions a nivell de caire cultural, però és cert que seria
desitjable una major relació entre Ajuntament de Palma i
universitat, i amb institucions cíviques i amb institucions de
caire social, doncs també depèn del tipus d’institució i si hi ha
algun professor o algun grup que està interessat en aquest
tipus de relacions el que feim és intentar canalitzar-les al màxim.
Jo crec que en aquest camp podem fer bastant més, però hauria
de ser una miqueta bidireccional, potser més possibilitats de la
universitat d’arribar a aquestes demandes i també canalitzar les
demandes perquè arribin a la universitat.

Aquell exemple que ha posat en el tema de la xarxa social, jo
el que li diria és que no vagin a un professor i li demanin què
cobra per fer una conferència, que contactin amb el vicerector
de Relacions Institucionals o amb la vicerectora d’Extensió
Universitària i Activitats Culturals, que estableixin una relació
entre universitat i associacions de Tercera Edat i pactin unes
actuacions de caire cultural, i li puc assegurar que serà bastant
més econòmic, i el que em sap greu és si algun professor de la
nostra universitat quan una organització de Tercera Edat li
demana per fer una conferència no ja 150, sinó diria que ja fins
a 25.000, demani, no? Jo crec que també tenim una
responsabilitat com a professors que s’hauria de posar.

El tema de dificultats de contactar amb la universitat,
nosaltres és un d’aquests temes amb què ens trobam moltes
vegades. Jo per exemple avui matí que he estat amb la Pime em
deien que tenien dificultats. No és un tema de dificultats, és un
tema que potser no trobam canals, perquè nosaltres estam
encantats d’intentar fer aquests tipus de col Alaboracions, i
sembla mentida que hagin passat cinc anys, que nosaltres
prediquem que volem aquesta inserció a la societat, que
nosaltres no haguem fet aquesta passa cap a la Pime i que la
Pime hagi hagut de tardar aquests cinc anys. Estam intentant
corregir-ho i si ens poden ajudar fantàstic, perquè és cert que
volem donar resposta des del moment que hi hagi aquestes
necessitats.

Quant a allò que feim amb els centres universitaris
municipals és dir-los això, que quan programin algun tipus
d’activitat contactin amb la universitat i podem colAlaborar fent
coses que feim aquí a Palma, fer-les també a Manacor, a
Alcúdia, a Pollença, allà on sigui, i al revés, coses que puguin
fer ells que també puguin entrar en el circuit del que és la
universitat oberta de la nostra institució.

La política de publicacions jo no sé si aquí en Jaume ens
podria donar més explicació. És cert que no tenim ben lubricat
el circuit de distribució de publicacions. Jo crec que en això
s’ha millorat però també és una miqueta decebedor quan veus
quantitat de publicacions que ha fet la universitat i que estan
en prestatgeries, que no han sortit, no han arribat al gran
públic. Nosaltres, quan anem a una universitat, quan anem a
aquests centres el que oferim ràpidament és tota la publicació
de la universitat que es pugui enviar sistemàticament, i en
particular amb els països que feim cooperació també els
intentam enviar el màxim d’aquestes publicacions. En aquest
moment hi ha una nova direcció de política de publicacions que
està dins el Vicerectorat d’Activitats Culturals, i el que no
sabria dir-li ara és quant hem millorat des del moment que
realment detectàvem que estàvem malament.

I pel que fa a la connexió amb biblioteques jo crec que ja
està en marxa aquest projecte que combina Govern de les Illes
Balears, consells de Menorca, Eivissa i Mallorca, i també altres
institucions, per intentar tenir aquesta xarxa amb un programa
únic que es diu Innopac, on el Govern ha fet una aposta i una
aportació important per tenir aquestes connexions; de fet un
servidor és a la universitat i a través del Govern es paguen dues
persones, em sembla que són dues persones, perquè es pugui
dur a terme tot el servei tècnic d’aquesta xarxa de biblioteques.
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Jo crec que això en un termini d’un any es podrà veure una
miqueta el guany per intentar, si no encara el préstec, sí saber
una miqueta el que hi ha a cada una de les biblioteques, i
aprofit per dir que una de les coses que encara no funciona bé
a les extensions, a les seus universitàries, és el tema de
biblioteca i de préstec entre illes; per tant, aquesta pregunta
final d’universitat i solidaritat, no la tenim ni tan sols nosaltres
ben resolta amb els serveis que hem de prestar als estudiants,
però també intentam posar mesures correctores.

Pel que fa a la colAlaboració en patrimoni històric jo crec que
sí, que aquí tenim una bona colAlaboració a través del Consell
de Mallorca; pràcticament el departament d’història, de les
ciències històriques i teoria de les arts està fent molts de
dictàmens sobre preguntes que li fan de patrimoni històric a
través del Consell, i ens obrim a qualsevol altre tipus
d’institució que pugui recaptar aquest tipus d’informe previ
abans de fer qualsevol actuació. Al que donam voltes en
aquest moment és fer algun tipus de grup que treballi en temes
de patrimoni, en temes de recuperació patrimonial i en temes
de..., fins i tot volem fer un màster amb la Universitat Oberta de
Catalunya en tot el tema de recuperació, estudi de patrimoni i
medi ambient. Aquí sí que jo crec que hi ha un grup, quan
parlam d’universitat motor, que sí que tenim la responsabilitat
d’intentar conjuntar un grup que faci molta feina en tot el tema
patrimonial.

Lligar el tema d’accessos amb el tema de dur estudis a la
ciutat jo crec que és un debat que qualsevol dia podrem fer; jo
crec que passa dels límits tolerables per a una sessió d’aquest
tipus. Nosaltres hem vist aquesta proposta que es va fer a
nivell d’Ajuntament de Ciutat i nosaltres ja hem fet una
contraproposta en el sentit que l’Ajuntament ens passi l’Estudi
General LulAlià, que jo crec que hauria de ser de la universitat,
no hauria de ser d’un grup privat que el fa servir com a
acadèmia, i nosaltres omplirem de contingut aquest Estudi
General LulAlià, com a mínim creant l’escola de tercer cicle i de
formació continuada que estaria aquí, a Palma. Per tant no basta
dir “que vengui la universitat”; algú ha de posar el tipus de
recursos immobiliaris que puguin donar contingut universitari
a Palma. No estam tancats a aquesta idea però sí que en el seu
moment es va fer l’aposta d’un campus homogeni, d’un campus
integrat, i en aquest moment estam defensant aquesta proposta.

El tema del Consell Social, doncs ara ja s’està definint
aquest nou consell social i quin és el paper que li assigna
l’equip rectoral. El paper que li assigna el paper rectoral és el
paper que li assigna la pròpia llei: per un cantó, el control
pressupostari, de fet és el Consell Social el que acaba aprovant
el pressupost de la universitat, i també, i jo crec que això és el
més difícil i que intentarem que el nou Consell Social també
prengui més, que ens ajudi a obrir aquests canals d’entesa
entre societat i universitat, que no només sigui el tema
d’aprovar un pressupost sinó el tema de millorar aquests canals
de comunicació, perquè també la llei diu que a través d’aquests
lligams entre societat i universitat ha de revertir en un millor
finançament en fons no públics, sinó en fons privats pels
serveis que presti la mateixa universitat. Per tant jo crec que si
el Consell Social compleix aquesta doble vessant, com a equip
rectoral estarem encantadíssim d’aquest consell social, perquè

sempre ho hem dit, no defugim donar comptes, retre comptes,
al mateix temps que també deim que hem tengut un consell
social que a nivell pressupostari hem anat fent a través de
comissions el disseny del pressupost de cada any i som de les
poques universitats que podem dir que aprovarem els
pressupostos abans del 31 de desembre. Per tant m’agradaria
també continuar amb aquesta idea de no només el control
pressupostari sinó fins i tot aquesta complicitat i participació a
l’hora d’anar dibuixant els diferents estadis de confegir un
pressupost.

El tema de la Unip. Bé, ja n’hem parlat. El tema de la
universitat privada, bé, jo..., jo estic a favor de la universitat
privada, jo crec que la privada és totalment legal, està emparada
per la Constitució, està emparada per la Llei de reforma
universitària, però aquí en tot cas diferiríem un poquet en el que
vol dir universitat, perquè jo crec que universitat és docència,
és investigació i és aquesta implicació, també, social. Si ens
referim, que jo crec que veladament ens hi estam referint, a
aquesta cosa que diuen universitat de Llucmajor, jo diria que en
això no hi estic d’acord; jo crec que això és un intent,
possiblement legítim, d’una universitat privada que està a
Madrid i que vol fer una delegació aquí; doncs d’entrada que
digui que vol fer una delegació, i després el Govern haurà de
decidir si això està d’acord o no amb la legislació vigent, si això
està d’acord o no amb el seu disseny i amb la seva política
universitària. Clar, nosaltres estam d’acord amb la universitat
privada; en el que tenim els nostres emperons és en el que s’ha
dit, mal dit, universitat de Llucmajor. De fet, si algun de vostès
ha tingut accés a la documentació allà no es parla per res
d’investigació, allà es parla de fer uns cursos, i si miren els
sous per fer aquests cursos jo diria que fins i tot l’Acadèmia
Fleming paga millor. 

Per tant, jo vull parlar d’universitat privada, però si hi ha
una oferta important, si hi ha una oferta que pugui tenir cabuda
aquí a les Illes Balears. En el que nosaltres tenim els nostres
emperons és en aquesta iniciativa que està sobre la taula que,
a més, l’hem exposada a nivell de Consell d’Universitat i supòs
que en el seu moment el Consell d’Universitats també donarà
el seu veredicte respecte a la legitimitat..., perdó, no donarà el
seu veredicte, donarà el seu parer respecte a la legitimitat o no
del fet que una universitat pugui anar a un altre territori quan la
competència en matèria universitària correspon al parlament
d’aquell territori. Per tant jo crec que en tot cas qui ha de
decidir si ve universitat privada o no i quin tipus d’universitat
privada finalment són vostès, serà el Parlament de les Illes
Balears que haurà de prendre una decisió. Si ve una universitat
amb totes les garanties benvinguda sigui i nosaltres intentarem
competir, perquè de la competència possiblement surten també
millors resultats.

El tema Universíada és un tema que com a universitat vam
p lantejar el nostre paper dins la Universíada, vam fer un
replantejament l’any 95, tot just arribar al mandat; se’ns va
respectar el nostre posicionament, se’ns va acceptar també la
permanència, tot i que no hi havia inversió de la mateixa
universitat, vam fer front als compromisos que havíem contret,
per tant vam fer el pagament que teníem contret amb la Fisu i a
partir d’aquí, a més de no ser contribuents nets amb les
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despeses de gestió de la Universíada hem estat receptors
d’unes instalAlacions universitàries que hagueren vingut,
segurament, a través del Consell Superior d’Esports, però
possiblement en un temps posterior i potser no tan ben
dotades. Per tant com a universitat des del primer moment en
què se’ns va respectar el nostre plantejament i des del moment
en què han quedat unes instalAlacions esportives molt dignes,
per a nosaltres la Universíada ha estat un esdeveniment que ha
deixat un substrat positiu de cara a la universitat. 

Altra cosa és el que hauria d’haver estat la Universíada
cultural, amb la qual nosaltres ens havíem compromès, amb la
qual nosaltres volíem prestar la colAlaboració, i finalment la
Universíada cultural, que jo crec que era la gran oportunitat
d’intentar conjuntar aquí tots aquests mons universitaris de 167
països, això no s’ha donat ni es va donar, i la veritat és que
aquest rector ni tenia coneixement dels rectors d’altres
universitats que venien i, en tot cas, havia de ser el rector si
volia que el rebéssim o que parléssim el que havia d’entrar en
contacte. Per tant la nostra valoració des del punt de vista
universitari és positiva en el sentit que ens van acceptar el
nostre posicionament, el substrat ha estat positiu per a la
universitat i en tot cas ens queixaríem del fet que la previsió de
la Universíada cultural finalment no es va dur a terme.

I el tema d’universitat i insularitat evidentment nosaltres no
corregirem la insularitat a través de la universitat, però sí que
volem aprofundir en aquest fet. Del tema Formentera per a
nosaltres ha estat un tema nou, i jo aquí he de confessar un
poc, possiblement, inicialment una manca de sensibilitat, però
que també jo crec que poc a poc anam corregint. Nosaltres
fèiem una setmana universitària a Formentera durant l’estiu;
possiblement ens semblava que amb això cobríem les
expectatives. En aquest moment hi ha més demandes, l’any
passat ja vam fer selectivitat el juny a Formentera, enguany
tornarem selectivitat el juny a Formentera, intentarem incentivar
altre tipus de colAlaboracions, però nosaltres, possiblement mal
informats i possiblement mals insularistes, pensàvem que
arribant fins a Eivissa realment arribàvem a Eivissa i a
Formentera. La cosa no és així i segurament haurem de fer
esmena i intentar fer propostes concretes per a Formentera, i en
tot cas sí que hi ha hagut contactes a nivell d’ajuntament i a
nivell d’altres institucions que volen fer algun tipus d’activitat
a Formentera. Diumenge mateix estava amb el president d’una
institució cultural que té ganes de participar en aquesta
setmana d’estiu, i no només durant la setmana d’estiu, sinó que
es comprometria a colAlaborar també en algun disseny
d’activitat cultural que es pogués fer a Formentera. Per tant,
possiblement aquí sí que hi havia hagut una mancança però
també ja l’havíem (...).

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rector. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, agrair la compareixença del Magnífic Rector i de
l’equip directiu de la Universitat de les Illes Balears em sembla
que és obligat, no tan sols obligat, sinó que és una (...) perquè
amb aquesta compareixença tancam tres debats que han tingut
lloc en aquesta comissió, la primera, precisament, sobre
l’anomenada universitat privada de Llucmajor, la segona sobre
l’informe Bricall, i vam trobar que per tancar aquest cicle seria
important, i diria que necessari si es que volem que els diputats,
o que aquest parlament tengui almanco una idea prou ajustada
sobre la política universitària i sobre el que s’està fent,
concloure amb la vostra presència.

Procuraré no ser extens en la intervenció perquè us hem
vingut a escoltar a vos, més que a nosaltres, però sí que hi ha
una sèrie de punts, alguns de divergència de concepte que no
pretenem que els arrangeu perquè em consider minoria dins
aquests postulats, i uns altres que sí que crec que són
importants, i alguns que no hi podem fer res. 

Des de la postura dels estudiants davant els estudis parlava
amb un conspicu representant de la Universitat de Barcelona  i
em deia que els estudiants només estaven motivats per aprovar,
però que l’esperit enciclopèdic que signifiquen els estudis
universitaris s’havia perdut bastant i fins i tot que el rendiment
era francament diferent entre homes i dones, que hi havia un
absentisme de presència, que les presències eren més altes en
el femení que en el masculí, que els rendiments eren més alts
perquè hi havia una intenció, se suposava, açò era una
conclusió un poc barroera potser, que les intencions d’una
dona quan s’atraca als estudis és la titulació i, a través de
l’ocupació d’un lloc de feina, arribar a aquesta benaurada
independència econòmica que té tant a veure amb la pràctica de
la llibertat com a ciutadans.

En la postura dels estudiants hi podem fer molt poca cosa
perquè hi ha una incidència social bastant gran, però
m’agradaria saber si aquestes petites notes recaptades de la
informació a Catalunya, a Barcelona concretament, també es
produeix en aquestes illes.

I ja que parlam dels estudiants, que són els importants, m’ha
alegrat bastant, a nosaltres ens ha agradat bastant una frase
que s’ha projectat aquí, que és la raó de ser d’una universitat
sobretot en el temps que vivim, i he vist escrit “entendre la
universitat com a motor de la societat”, que no sigui un lloc
tancat on hi ha una sèrie de senyors que fan i practiquen i
discuteixen sobre ciència, però que té poc a veure amb l’entorn
on està ubicada aquesta universitat. 

Açò té dues vessants, una vessant que està relacionada
amb el món econòmic, amb el món productiu, que és la relació
que hi ha entre universitat i sectors productius, concretament
les relacions, per exemple, amb sectors de calçat o de pell o de
bijuteria, si parlam de Menorca, o de turisme si parlam en
general, a veure si és important o no aquest tipus de relacions
i en què consisteixen no sols en el que pugui significar
investigació. Segona, si aquestes relacions que he vist, el
recurs a fundacions supòs que és una figura que va bé per al
maneig econòmic dels interessos per aconseguir les fites que
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us heu proposat; supòs que aquesta és l’explicació d’aquesta
figura de fundacions i si no és així m’agradaria que em
corregíssiu, dins la part més important d’aquesta actuació
universitària, quan s’ha parlat d’investigació em sembla que hi
ha hagut una referència al fet que hi havia hagut una avaluació
externa, que m’agradaria saber l’organisme o..., no importa els
noms, però almenys qui és el responsable d’haver beneït amb
aigua miraculosa i bona la feina que es fa dins la Universitat de
les Illes Balears.

Quant als alumnes interessa saber una cosa, a més de la
seva postura. Primer, les taxes d’abandó, les taxes de fracàs
escolar, d’estudis; la durada mitja dels estudis, aproximada
almanco, tot açò relacionat amb un factor que ja es va discutir
en aquesta comissió, i és que davant la complicació dels
currículums dels alumnes i la possibilitat d’elegir quan
comencen els estudis i encara no saben de què va el que han
elegit, la importància que tindria que tinguessin una mena
d’assessorament molt acurat per aconsellar-los quins són els
crèdits que han d’elegir per allò que volen ser, els que hi
corresponguin. Jo no sé el nombre de casos, però són
freqüents els casos d’estudiants que després de primer a segon
han canviat d’estudis, no sols que hagin abandonat, sinó que
se n’han adonat que havien elegit malament el primer any.
Podria ser una sortida o no, és important o no, existeix o no?,
s’hauria de potenciar l’existència d’aquells consellers, diguem-
ne, dels estudiants quan comencen, sobretot, els estudis?

I per últim hi ha una cosa claríssima, i és la relació que hi ha
de la universitat amb les administracions públiques per tot el
que fa al finançament. Aquesta relació sempre serà una relació
d’amor odi; amor quan les peticions estan contestades
favorablement i l’aportació de diners fa possibles projectes que
s’havien pensat abans, i d’odi quan per circumstàncies, les que
siguin, no s’aconsegueix aquesta colAlaboració, però jo supòs
que el tant per cent d’amor sempre supera el de l’odi perquè
òbviament totes les entitats i totes les administracions
públiques estan també condicionades per desviar diners cap a
altres objectius que també són importants per a la societat
actual. Per exemple, jo crec que la discussió, encara que s’hagi
resolt un petit problema quant a l’accés a la universitat, no crec
jo que sigui només una discussió de dobles direccions o de
dobles carrils o d’autopistes, açò ja és una discussió de quin
tipus de transport seria adient per arribar a la universitat, jo crec
que és una discussió molt més profunda que no només el
desdoblament de la xarxa perquè tothom amb el seu cotxet
pugui arribar a la universitat, vull dir que és més profund i
òbviament des del Govern es té el pensament que no només és
una qüestió d’infraestructures viàries, sinó de concepte de
transport públic o no, que hi podem estar d’acord o no, però la
discussió en essència és aquesta.

I quant a les extensions universitàries, el Sr. Rector sap la
meva oposició no visceral, i ha davallat bastant, per qüestions
que no vénen..., sí que vénen al cas, i és a veure quina
incidència té que existeixin aquest tipus d’estudis a Eivissa i
Formentera en l’elecció per part dels alumnes no del que volen
estudiar, sinó que motivats per temes de tipus econòmic
s’hagin matriculat a estudis que els fan poca fila, que el motiu
econòmic pot predominar per damunt de les intencions

acadèmiques que pot tenir un estudiant quan ha aprovat
selectivitat o està en condicions d’estudiar. Jo som partidari
que la universitat s’hauria de dir Universitat de Palma, perquè
la universitat és un apèndix importantíssim sempre relacionat
amb una ciutat. Potser és una visió històrica romàntica però és
així, perquè no és només que els alumnes vagin a classe; els
alumnes, durant un mínim..., els anys que siguin, han de tenir
una formació social, de participació en la vida d’una ciutat,
complexa, que s’adonin de la diversitat màxima que hi pugui
haver en el món, a mi aquests visites a l’estranger em semblen
perfectes perquè no vivim en el millor dels mons, és a dir, vivim
a ca nostra i prou, i açò de les extensions tenc molta por que
vagi en contra d’aquest esperit universitari, universitas , que la
mateixa paraula du implícita. Però en tot cas, i després d’haver-
vos escoltat, teniu en compte que des d’aquests seients de
l’esquerra sentir la vostra intervenció ens fa reafirmar en la
creença que la inversió de diners públics en educació i sobretot
en formació dels ciutadans d’aquestes illes és el millor que ens
podem fer, no sols a ells sinó a tots nosaltres, si és que creim
que existeix o pot existir un futur millor per a aquestes illes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Huguet, pot contestar en voler.

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

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies, senyoria. Bé,
és un plaer escoltar-lo perquè, moltes coses que ha dit, que les
havíem estat comentant i ja sabia també els posicionaments en
alguns casos, i en tot cas vull agrair les paraules del final
perquè també estam convençuts i per això feim feina des de la
universitat pública pensant que aquesta inversió que es fa en
educació finalment torna amb escreix cap a la mateixa societat,
i això crec que ens manté l’entusiasme per fer aquest tipus de
feina.

De la postura dels estudiants, aquesta pèrdua del sentiment
enciclopèdic i... Bé, jo crec que, això, ho hem constatat
pràcticament tots, i possiblement més els que són més -diem-
ne- de lletres que els que venim més de la ciència; jo com a
universitari era poc enciclopèdic, jo estava molt fixat en el que
havia de fer, matemàtiques o informàtica en el seu moment, i mai
no vam tenir cap professor que ens fes sortir d’aquest ambient,
que semblava que era l’únic que existia, però sí que tenia altres
companys que tenien aquest sentit enciclopèdic, tenien altres
motivacions que no només l’assistència a classe i aprovar
l’examen. Jo crec que avui també existeix, això. 

(...) jo no sé aquest professor que li deia aquesta informació
en quina àrea, en quina branca està situat, possiblement
econòmiques, perquè econòmiques està un poc enmig del que
és ciència i tecnologia amb el que pot ser humanitats. Jo el que
veig és que evidentment ara hi ha molt més estudiants, però
també segurament hi ha aquesta gent que té menys motivació
que abans, que menys estudiants arribaven a la universitat. Per
tant aquesta diàspora o aquest major segment que pot arribar
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a la universitat fa perdre potser aquesta qualitat enciclopèdica
que hi havia abans. Jo li he de dir que m’he trobat amb gent
fantàstica, amb gent motivada no solament per estudiar la seva
carrera sinó per aprofundir en altre tipus de coses, des de
colAlaboracions socials fins a l’estudi fins i tot d’assignatures
d’una carrera totalment oposada, és a dir, gent que fa ciències
i vol fer assignatures d’humanitats, per dir-ho d’alguna forma,
o al revés, que no són la majoria però encara hi ha aquesta gent
motivada.

Pel que fa a l’absentisme a mi el que m’estranya és que digui
que és major l’absentisme femení que l’absentisme... Ah!, al
revés; perfecte, així estam d’acord una miqueta amb la
percepció que també teníem. A la nostra universitat
evidentment hi ha majoria d’estudiants del sexe femení respecte
del masculí, jo diria que fins i tot l’aprofitament acadèmic en
aquests moments és major -parlant sempre amb estadístiques-
en el sector femení que en el masculí i que estan com a més
motivades no només per la seva ocupació processional del
futur, sinó per la seva formació més integral. Per tant, la
universitat, que encara és una miqueta masclista en la seva
composició, encara que no ho crec en la seva filosofia,
l’estructura universitària en el món del professorat encara
majoritàriament els catedràtics són homes i els titulars encara
són més homes que dones però això també es va canviant
p erquè també jo crec que el món del treball es va igualant  i
potser moltes dones ja no pensen que quan acabin la carrera
tendran el primer fill, sinó que el tindran quan ja hagin fet el
doctorat o ja s’hagin situat amb la seva carrera acadèmica. Per
tant, això s’està canviant, però no nostra universitat encara és,
en l’estructura de personal el professorat és fortament masculí,
en l’estructura de personal de serveis jo diria que és fortament
femení, fins i tot en llocs de responsabilitat dins l’organigrama
del PAS són dones les que tenen la responsabilitat, i en el món
dels estudiants jo veig que hi ha clarament un canvi de
tendència però fort i totalment palpable.

El lligam amb els sectors productius jo crec que de cara al
futur és importantíssim, sinó continuarem estant en aquella
torre d’ivori en què estàvem. Jo crec que en aquest moment
també el sector productiu està més motivat en fer contactes
amb la universitat perquè poc a poc el llenguatge acaba essent
una miqueta més, si no igual, convergent, i hi ha sectors
d’aproximació entre la universitat i el sector productiu. Per
exemple nosaltres tenim una empresa que sistemàticament ens
fa pràctiques amb aquest sistema de cooperació educativa i
agafa de totes les branques, fins i tot agafa estudiants de
filosofia per posar-se dins d’un entorn majoritàriament del
servei, perquè entén que va bé aquesta diversitat o aquesta
diversificació de procedències culturals respecte als seus
estudiants.

Que les fundacions són instruments que utilitzam per
millorar una miqueta la burocràcia de l’administració pública és
cert. Són fundacions que estan controlades però també, és a
dir, no surten fora del circuit administratiu, finalment
d’incardinen dins el pressupost de la universitat però són
elements més àgils a l’hora de concertar prestació de serveis, a
l’hora de poder acudir a necessitats de formació continuada.
Per tant, aquesta interlocució amb aquest sector productiu, la

fa millor, de moment, la mateixa fundació o aquestes (...)
aquestes oficines de transferència dels resultats d’investigació
que no el departament com a departament, que té aquesta doble
funció de docència i investigació, però quasi investigació
curricular, no com a prestació finalista de servei.

L’avaluació externa que ens han fet, bé, una l’ha fet
l’Institut Valencià d’Estudis Econòmics, em sembla que diu;
l’altra l’ha feta una empresa que es diu Deployement, d’FQM,
i la que fa referència al finançament, l’ha feta el gerent de la
Universitat de Jaén per encàrrec de la Conferència de rectors;
per tant, ha fet una avaluació de totes les universitats; si és
d’interès de les senyories no tenim cap inconvenient en dur-
los-hi, però vull dir que són aquestes externes.

Pel que fa a les avaluacions acadèmiques primer es fa una
autoavaluació com s’ha fet a la facultat de ciències i s’ha fet a
la facultat d’econòmiques i empresarials, i després ve una
comissió de cinc o sis persones que són professors d’altres
universitats i també persones que estan en el món empresarials
per intentar fer, a partir de l’autoavaluació, valorar o validar
algunes apreciacions que fan o contradir-les, perquè també
aquesta avaluació externa fa tota una sèrie de reunions amb la
gent que creu convenient, tant amb professorat, com amb
estudiants, com de pas. Això s’ha fet pràcticament a totes les
universitats i a la darrera comissió acadèmica la ministra va
donar un document bastant interessant de tot el que han fet les
diferents universitats, i en alguns casos ens posa com a
paradigmes i en altres ens posa realment com a elements a
millorar, no només a nosaltres com a Universitat de les Illes
Balears, sinó també a altres universitats, però hi ha elements de
referència creuada que són molt interessants per anar millorant
tot això.

Les taxes de fracàs i de durada mitjana. La veritat és que
tenia dues transparències per parlar d’aquestes coses però les
he tret abans perquè no n’hem fet la discussió a nivell de -jo he
entès- de facultats, és a dir, nosaltres acabam d’enllestir uns
estudis que ens marquen aquestes..., nosaltres en lloc de parlar
de taxes de fracàs parlam de taxa d’èxit, el que passa és que jo
crec que s’han de matisar, s’han de valorar. Tenim, i jo crec que
això podrà estar a disposició de ses senyories quan vulguin,
tenim per estudi aquesta taxa de fracàs o d’èxit en el sentit de
mesurar quants estudiants acaben amb els anys que estan
prevists, per exemple si una llicenciatura està prevista que es
faci en quatre anys, quants acaben en quatre anys, fins i tot
quants n’acaben en cinc, i hi ha algun tipus de dades que no
concorden, que són sobretot en aquells estudis tècnics que
necessiten projecte final de carrera. Aquells estudis tècnics que
necessiten projecte final de carrera, com que en aquest moment
hi ha demanda professional, -m’estic referint a informàtica, a
telemàtica, etc.- doncs deixen els estudis, no acaben el projecte
final de carrera i per tant no acaben mai la carrera. Per tant,
resulta que hem de depurar una miqueta això, però sí que puc
dir que en termes generals la nostra universitat està al voltant
del 54, 55% d’estudiants que acaben en el temps més o menys
determinat. Evidentment hi ha variacions molt grans, com es
pot interpretar, des del que són carreres de ciències al que
poden ser carreres més de caire juridicosocial, però com a
mitjana no és dolenta però tampoc no és una dada que en
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aquest moment puguem llançar aquí perquè l’hauríem de
contrastar a nivell intern, primer.

I el que sí jo crec que estam convençuts, i per això el
vicerector ja hi fa feina, és en donar el màxim d’informació a
l’estudiant que encara no és universitari sobre quins són els
millors crèdits que pot escollir per a la carrera que vol fer
després, i fer això abans de l’entrada a la universitat i en els
primers anys després de la universitat. A mi em sembla que està
a punt de sortir ja una primera guia de recomanacions perquè
notam això, que a vegades si l’estudiant hagués estat ben
informat abans de prendre la decisió, segurament n’hagués
presa una altra potser més ben encertada. Estam en això i jo crec
que també hem de treballar molt amb els equips
d’assessorament dels instituts i tenim ara, també, hem creat una
figura dins el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica que és la
persona que té relacions amb tots els centres d’ensenyament
mitjà, coneix molt la problemàtica de l’ensenyament mitjà, és el
Dr. Guillem Ramon, i jo crec que a partir d’aquesta figura podem
elaborar aquest tipus de documentació que es demanava, que
també creim que és molt important.

La relació institució IB pel que fa al finançament i aquesta
relació amor odi, jo he de dir que la veritat hi ha hagut moments
de tot, però jo estic content de la resposta dels diferents
consellers d’Educació amb els quals m’ha tocat fer feina. Jo
crec que hi ha hagut un convenciment i una confiança en les
coses que es demanaven des de la Universitat; el que sí és cert
és que hi ha hagut moments en què ha costat molt més
aconseguir aquestes demandes i moments on ha estat una
miqueta més fàcil. Jo crec que en el darrer any havíem plantejat
tota una sèrie de millores per a la universitat que no es van
arribar a concretar i finalment amb el canvi de Govern sí que hi
va haver un compromís, fins i tot del president el dia de la
inauguració del curs i aquests compromisos s’han anat assolint
majoritàriament. Possiblement el que queda encara per millorar
és un poc aquesta part de recerca, la part de formació
continuada i el tema dels accessos, però els altres aspectes en
què sí que hi hagut compromisos han estat compromisos que
s’han anat complint.

Sobre quin és el transport més adient, em cregui que a la
universitat se n’han fet debats: de cafè, debats organitzats,
s’aposta molt pel transport públic, es donaria molt de suport a
aquesta idea del tren, però el que sí demana des de la
universitat és que hi hagi una solució que garanteixi la pujada
o l’accés en condicions de seguretat vial. Per tant que allò que
demanaríem és que si hi ha d’haver retards en el disseny d’un
nou projecte o el que fos, que s’intenti fer una actuació ràpida
per millorar el condicionament dels accessos actuals
independentment del suport que realment tindrien des de la
universitat per al tren o per a altres vies de transport públic.

La referència a l’extensió, és evident que l’extensió
determina o predetermina l’elecció que fa l’estudiant de
Menorca o d’Eivissa per fer magisteri infantil, o fer
empresarials, o fer aquest títol de telemàtica i informàtica. El
problema és que l’alternativa jo crec que majoritàriament és el
no res, és a dir, aquesta gent que no hagués pogut fer ni
magisteri ni hagués pogut fer empresarials, jo crec que pocs

d’ells haguessin pogut venir aquí a Palma, o haguessin pogut
anar a Barcelona o a València, o aquí on sigui, a fer els estudis.
Per tant el que hem fet possible és aquest apropament;
possiblement hem condicionat l’elecció d’un estudiant: igual
que el que el va néixer fa tres anys ha pogut tenir l’oportunitat
de fer educació infantil, ara només li donaran oportunitat de fer
llengües i potser la seva vocació era fer educació infantil. És
cert que és un poc un element negatiu, però que és molt difícil
de corregir, que si anam amb una oferta reduïda condicionam
una miqueta l’elecció de l’estudiant, però pensam que encara és
millor això perquè l’alternativa no és que sigui millor,
l’alternativa possiblement és que no tindria estudis
universitaris.

Em sembla que quedava aquí. No sé si hi havia alguna
altra..., no l’he apuntada, i en tot cas vull referir-me a aquest
final. És cert que quan un mira les xifres i hom parla d’un
pressupost de 9.300 milions pensa que és un gran pressupost,
però donam servei a aquests 14.000 estudiants i donam, jo crec,
el servei a la societat, com deia abans, que jo crec que es
retorna amb escreix. Jo un dia deia al president Matas, quan
parlàvem d’això, que si calculàvem el que costarien aquests
14.000 estudiants si haguessin d’anar realment a fora, doncs
això realment és molt més gran que la tercera part de la
nominativa que finalment estava en aquell moment invertint, i
no només això, sinó que hi havia tota una sèrie d’efectes
secundaris que finalment el fet que existia la universitat hi era
i si anassin a fora no hi seria. Era un comentari que fèiem no des
de la discrepància, sinó des de valorar aquest gran esforç que
s’ha de fer per mantenir una universitat però que finalment ja
només a nivell de macroeconomia, a nivell de grans xifres, seria
més que justificable l’existència de la universitat a les Illes
Balears, i estic segur que si féssim un càlcul també més acurat
tant a Menorca com a Eivissa, ni que fos a nivell econòmic,
també s’arribaria un poc a aquesta conclusió. (...) altres
condicionants des del punt de vista sociològic, des del punt de
vista d’experiència vital, com a vegades hem parlat, encara
consideraríem que la gent ha de sortir, però (...) hi ha
condicionants econòmics que podem resoldre mínimament o
parcialment a través de les extensions i de les seus a Menorca
i a Eivissa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rector. Ja per acabar procedeix la
intervenció del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Jaén Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. Sr. Rector y miembros que le acompañan en esta
comparecencia, muchas gracias por venir a esta comisión, y
muy especialmente por la información que nos han
proporcionado y también por el trabajo que les hemos dado en
este material tan bien elaborado que nos ha presentado. 
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Dicen que la informática organiza los datos que los mass
media presentan, que las telecomunicaciones acercan, y yo
creo que la próxima comisión que hagamos pues ya lo que (...)
será añadir un poc la videoconferencia para que cumpliésemos
estos tres requisitos.

Su comparecencia, Sr. Rector, viene precedida de unos
artículos en la prensa, interesantes, donde ya nos explicaba un
poco estos indicadores de población. Es verdad que no es muy
habitual o no ha sido habitual a lo largo del tiempo que las
instituciones educativas se evaluasen. En el año 70 con la Ley
general de educación se empezó a hacer un apunte en este
sentido. Los informes de la Unesco (...) Yo creo que es bueno
que haya una evaluación interna y también que haya
evaluaciones externas, no con la concepción que los técnicos
denominan evaluación sumativa, es decir, de sanción, sino de
evaluación formativa para poder tomar las actuaciones
pertinentes y poder cumplir los objetivos que se marcan todas
las instituciones o toda actividad humana en un ámbito
cualquiera.

Yo comparto, en primer lugar, el contenido de estos
artículos y, sobre todo, aunque quisiera hacer algunas
apostillas que paso por alto, me ha gustado el final donde
usted opina que hay que fugir d’autocomplaences perilloses ;
yo creo que esto es fundamental. Junto a este artículo hay
otros muchos, que también pasaré, que estos días han ido
apareciendo, algunos yo creo que muy..., desde un punto
crítico bastante negativo, de que la cosa está muy mal, en fin,
se refiere al sistema educativo en general, y en concreto un
artículo de un catedrático de universidad, Gregorio Delgado del
Río, que habla de la regeneración del sistema educativo. Hay
algunas editoriales, hoy en Última Hora por ejemplo, diario de
aquí, de Palma, que usted bien conoce, que habla de un futuro
desolador; yo creo que tampoco ha de ser así, aunque no se
refiere expresamente a la universidad, se refiere a la tasa de
fracaso escolar en el sistema educativo, o sea que más
concretamente yo creo que afecta..., no hace referencia
ninguna, hace referencia a un estudio pero no cita otra
procedencia, que afecta más bien al tema de la secundaria y
especialmente a la secundaria obligatoria.

Su comparecencia también viene precedida de otras dos
comisiones que hemos tenido oportunidad de tratar de temas
de universidad, afortunadamente, y en una de ellas, la anterior
a ésta, estuvimos reflexionando sobre el informe Universidad
2000, el informe Bricall, al que usted también ha hecho alguna
referencia, y es verdad que este informe no contiene dogmas
porque, vamos, lejos del espíritu universitario el dogma es lo
más lejano que puede haber, ¿verdad?, pero es un informe
importante, de una extensión que usted bien conoce, muy
extenso, pero que yo creo que será mucho mejor cuando el
debate, iniciado el curso escolar, supongo, porque los tiempos
ahora ya no son buenos para ello, propicien, como digo, ese
debate que enriquezca esto y que después se tomen medidas
seguramente apuntando algunas a la Ley de reforma
universitaria, que será preciso hacerlo si este informe cuaja en
algunas de las recomendaciones que ahí se explicitan.

Hay algunas cuestiones que se han dicho que yo pasaré
por alto, pero sí que, otras, debo referirme a ellas, en concreto
al aspecto de estudios, currículums y profesorado. Habla el
informe, y usted ha hecho alguna referencia a ello, de la
flexibilidad curricular; cada vez es más preciso que esa
flexibilidad curricular -también más costosa- se halle presente
en la universidad, y cada vez es más preciso que nos
acerquemos a lo que Bricall recoge como el sistema de
European credits transfer sistem, que es un sistema europeo
muy establecido y que permitirá incluso convalidaciones
dentro de este sistema con mucha más agilidad y mejor.

Y hay también una referencia a las carreras, a los cuatro
tipos, dos de carácter disciplinar y los otros dos de carácter
profesional. Yo sobre esto sí quisiera pedirle su opinión, aun
sabiendo que esto está sujeto a una reflexión posterior y desde
luego a una ordenación reguladora por ley y seguramente
después por decretos, de cómo se puede articular este sistema.

También hay una cuestión que se ha tocado y que yo de
pasada también citaré, que es la regulación del distrito único,
que yo creo que va a tener una ventaja, entre las demás que se
han señalado, y es que se va a implantar de forma progresiva,
con lo cual sabremos, creo que para el próximo año hay un
20%, creo recordar, de la última reunión mantenida en Granada
por la ministra con las universidades, y se va a implantar de
forma progresiva, o sea que habrá un 20% de disposición de
plazas y así sabremos como funciona eso. Comparto
plenamente también las palabras que se han dicho de que aquí
esa afectación, por las circunstancias propias de nuestra
comunidad de islas, pues no tendrá la influencia que pueda
tener en otros muchos sitios, donde trasladarse a otra
universidad es cuestión de media hora o incluso de menos
tiempo, o en torno a esa media de tiempo.

Hay también alguna otra referencia que se ha citado y que
yo ya hice razón de ella al conseller en la comparecencia
anterior. Es necesario que la demanda se pueda configurar
mediante la información y la orientación; es preciso, porque a
veces la demanda responde a criterios que no son objetivos o
que no son racionales, y el alumno debe saber algunas cosas.
La primera es qué capacidades tengo, la segunda es qué
instrumentos tengo a disposición para los estudios y la tercera
es qué posibilidades tengo de poder acabar eso, y esto yo creo
que -ha hecho referencia el Sr. Pons a ello también- creo que es
fundamental que en la universidad exista la figura americana
principalmente del councelor, esa figura de asesor a la que nos
hemos referido. Y yo le pregunto: ¿qué podemos hacer a este
respecto? Ya ha avanzado que hay algunas relaciones con los
centros docentes de secundaria, los departamentos de
orientación (...) pero, vamos, yo apunto todavía más a otra
línea, es decir, ¿para cuándo ese servicio de asesoramiento?, no
de información, porque ya se da, evidentemente, a través de las
guías, sino de asesoramiento para saber que la elección que se
haga pues tiene una alta probabilidad de ser la más adecuada
para este alumno.

Ha hecho también una referencia que yo no quiero pasar ni
dejar de referirme a ella, que es la apertura de la universidad al
entorno social. Aquí el papel importante desde el Consejo
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Social de la universidad es fundamental, y el papel también de
las fundaciones, el de la Fundació Universidad-Empresa y de
otras cuantas existan. 

Y una referencia expresa también a la formación continua.
Desgraciadamente la universidad ha estado un poco al margen
durante el tiempo de la formación continua, y los principios más
elementales hoy en los procesos educativos es que la
educación dura tanto como dura la vida misma. Esto es así
porque los tiempos que vivimos son tiempos de cambio, de
cambio vertiginoso, donde las adaptaciones se tienen que
producir cada vez en procesos más cortos; entonces yo creo
que aquí la universidad debe tener un papel importante en la
formación continua, no ha de ser solamente cosa de sindicatos
y de empresarios, no solamente, y entonces la universidad aquí
puede representar un papel importante. Quisiera, por tanto, que
me especificara su parecer; ya sé que es favorable pero que me
incidiese un poco en esa cuestión.

No entro en detalles de la investigación. Ya hemos tomado
nota un poco que aunque sea en el aspecto económico, que es
un indicador significativo, que estamos en el número ocho, si
mal no creo recodar, con unos ingresos de 1.100 millones de
pesetas por ese tipo de investigación.

En cuanto a la financiación también he querido recoger...,
usted se ha referido a los gastos per estudiante, y se cifran
aquí, en esta documentación, aproximadamente en 350.000
pesetas por alumno. También creo recordar que ha dicho que,
bueno, que no es un buen indicador, y ahí Bricall tal vez le da
la razón porque dice textualmente, en la página 296, que “la
fórmula lineal de financiación en función del número de
estudiantes no es eficiente”; esto está demostrado, por tanto
es una cosa que a veces dividimos en todas estas cuestiones
y luego olvidamos otras cosas.

Nuevas vías de financiación. La administración, que es el
núcleo fundamental, el Gobierno, los presupuestos de esta
comunidad, la financiación de la universidad tiene unos límites,
como todos los límites de los presupuestos, pero seguramente
habría que explorar nuevas vías de financiación, y en este
sentido el asunto de las fundaciones, las cajas y tantas otras
cuestiones que ustedes bien conocen, mejor que yo, podían
servir para esas nuevas vías de financiación porque los gastos
casi siempre son ilimitados y sin embargo los recursos son
bastante finitos. Seguramente por ahí qué opinión tiene en este
aspecto de poder mejorar estas nuevas vías con campañas, con
patrocinios determinados para eventos concretos de
fundaciones y de otras entidades que pudiesen colaborar.

Luego, en cuanto al último acuerdo de universidades
respecto a las tasas, se ha fijado un incremento del 3 al 5%.
Otras cuestiones en las que incide también este último acuerdo
del consejo de universidades son las de ajustar la oferta a la
demanda, hay un incremento de ciencias de la salud, si no creo
recordar mal, y de enseñanzas técnicas; aquí afortunadamente
hemos empezado por esa vía, que era precisa porque era una
universidad que no tenía escuelas técnicas y, aunque no
tengamos (...), de momento al menos creo que estas ingenierías
son importantes.

Se han incrementado en general 32.000 plazas, creo recordar,
del segundo ciclo y también, afortunadamente, se ha
incrementado el número de titulaciones sin límite de acceso.
Quisiera saber aquí si hay alguna en la que no haya ese límite
de acceso, porque la verdad es que el numerus clausus que ha
sido necesario mucho tiempo ahora ya, por circunstancias
demográficas, permiten que los accesos y las notas de corte
pues en algunos casos no sirvan para mucho.

¿Cuál deber ser a su juicio -y con esto finalizo- el incremento
de los precios públicos que va a haber aquí para los próximos
años? En esto interviene el Gobierno de la comunidad. ¿Qué
medidas se pueden adoptar para intentar ajustar la oferta a la
demanda, cosa que no es siempre fácil? ¿Qué incremento de
plazas de segundo ciclo hay? ¿Hay algunas titulaciones que no
tengan límite de acceso?, no lo sabemos. Y también hemos
visto que de las becas Erasmus, hemos recordado, aquí hemos
apuntado 120 que, en fin, ese es un porcentaje muy escaso del
número de alumnos; a ver si habría posibilidad de incrementar
esto porque creo que es una buena experiencia para que
nuestros alumnos, que son los más europeos, seguramente, de
todos los españoles, pues vayan a hacer estos cursos al
extranjero y hagan allá parte de un curso o un curso completo.

He recogido también la creación de filología inglesa, de esta
nueva titulación, que yo creo que era muy necesaria porque en
esta universidad para el futuro, donde el inglés y el alemán
están tan presentes..., hay una escuela oficial de idiomas, es
cierto; hay un servicio de idiomas en la universidad, pero no
hay titulaciones de filología inglesa ni alemana, o alguna
experiencia interesante como la de Alicante, que tiene una
filología mezcla de las dos, anglogermana, que es importante
porque los alumnos salen, al menos los titulados, salen con esa
formación en los dos idiomas. 

Por tanto, dejo aparte otras muchas cuestiones que ya se
han dicho, los accesos, y espero que usted me responda como
considere oportuno a estas preguntas que le acabo de formular.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Ja per tancar, idò, el Sr. Rector pot
contestar.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Muchas gracias, señoría, Sr.
Jaén. Bueno, yo quiero decir que ha hecho una reflexiones así,
generales, muy importantes y casi me vendrán bien para
formular a sus señorías una invitación también particular para
profundizar en estas reflexiones, no para que yo dicte cátedra
aquí.

Respecto a las evaluaciones, bueno, nosotros también
entendemos que son muy importantes las evaluaciones; al
principio dan un poco de pánico porque es difícil a veces
asumir que te pongan en la cara algunos temas que tu piensas
que los tienes resueltos y te están haciendo ver que no. Otras
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veces también te dan sorpresas: pensando cosas que estaban
peor las valoran mejor, pero generalmente hemos intentado
entrar en esta línea de la evaluación porque si prestamos un
servicio también queremos tener un poco el feet back de cuál
es la calidad del servicio que prestamos, y además teniendo en
cuenta que es un servicio importantísimo a la comunidad, en
este caso, de les Illes Balears. Entonces el hecho de salir de la
autocomplacencia es verdad que debemos hacerlo, porque si
hemos tenido tres informes que nos han sido moderadamente
positivos y que nos dan elementos para ir mejorando, pues
pensamos que, bueno, que el camino por recorrer es muchísimo
y además yo creo que el límite es infinito y sabemos que en
matemáticas el infinito solamente es a nivel de grandes
números.

Bueno, de los artículos que salen en prensa firmados por
personas como un catedrático de universidad, yo creo que
también es una opinión personal del catedrático, y
evidentemente cuando lo hago yo como rector estoy
implicando a la universidad y me estoy sometiendo luego al
veredicto en cada junta de gobierno. Entonces de alguna forma
sí que pienso que estoy hablando en nombre de la institución
y evidentemente también a veces puedo equivocarme o dar
pareceres que no comparten otros compañeros de la
universidad, pero sí que estoy seguro que los comparten la
mayoría.

Respecto al informe Universidad 2000, el informe Bricall,
evidentemente yo también considero como usted que es un
elemento importantísimo, pero que es un elemento
importantísimo no tanto para la reflexión que hagamos dentro
de las universidades, yo creo que la reflexión tiene que salir de
la universidad, y es un elemento importantísimo para los
diputados en el Parlamento en Madrid, que son los que
realmente tendrán que validar o no las recomendaciones que
pueda hacer el informe Bricall. Evidentemente cada universidad,
dentro de sus elementos de debate, pues seguramente también
darán su opinión, pero será una opinión más que podrán al
servicio de los que tendrán que legislar en base o no a este
informe.

Pero no solamente el informe Bricall. Yo creo que en este
momento en la universidad hay dos elementos de reflexión, y es
a esto a lo que quería invitarles para que participaran. Está el
informe Bricall y está la declaración de Bolonia. La declaración
de Bolonia es una declaración que intenta unificar todo el
sistema universitario a nivel europeo, donde el ECTS, la
transferencia de créditos, es un elemento importante y que va
a marcar la política de nuevos estudios para las universidades.
Entonces yo creo que nosotros estamos ya aplicando un poco
el informe de Bolonia, es decir, primeros ciclos para que luego
segundos ciclos sean sumideros de otros primeros ciclos o bien
sean segundos ciclos como formación complementaria de otras
titulaciones. Es un poco el espíritu de Bolonia. El día 23 -se lo
anuncio porque están invitados- en la universidad tenemos una
ponencia debate que va a hacer el rector de Vigo, que conoce
muy bien todo el tema de la proposición de la declaración de
Bolonia y la haremos en el seno de la universidad porque
pensábamos que debatir el informe Bricall era más importante
hacerlo después de vacaciones, porque también estamos con

el síndrome de verano, que no es el mejor momento para
debatir, pero también se va a hacer un informe interno y
también con participación externa. Yo creo que el vicerector de
Relaciones Institucionales, que es quien va a organizar estos
debates, va a invitar realmente a los grupos políticos para que
puedan tener participación directa en mesas redondas o bien
participación en las diferentes ponencias que puedan venir.

Nosotros con el informe Bricall estamos de acuerdo en el
tema de la flexibilidad curricular porque yo creo que las
titulaciones ya están (...), además es la que el alumno quiere
estudiar, porque es la que conoce, finalmente luego acaban
dando un tipo de perfil profesional que la empresa también
exige cambiarlo un poco.

Entonces estos itinerarios curriculares es un poco la
flexibilización desde los estudios homologados. Esto sería
importante que fuera acompañado con una oferta de títulos
propios, pero en España el título propio no acabó de cuajar, y
todas las universidades estamos intentando, casi casi por
mimetismo, hacer las mismas ofertas que hacen las otras
universidades, en lugar de diferenciarnos con títulos propios.
Bien es verdad que nuestra universidad se ha caracterizado por
impulsar algunos títulos propios que luego han acabado siendo
homologados, como puede ser el título de Turismo, y ahora
estamos entrando en una de Ingeniería Medioambiental que
seguramente acabará siendo también un título homologado. Por
tanto esto sería también una forma de flexibilización, y sería una
forma de acercar el estudio universitario a nuevos sectores
competenciales i a nuevos sectores de ocupación.

La articulación de la formación profesional, yo creo que es
absolutamente importante para nuestra comunidad y para
España en general, y yo creo que aquí sí que se están dando
pasos en positivo, porque se está revalorizando de alguna
forma esta formación profesional. Yo no sé si hay que
profundizar en los terceros ciclos y vincularlos un poco, como
a lo mejor partes de títulos propios de la Universidad, pero la
experiencia que estamos teniendo, por ejemplo en hostelería en
esta comunidad, el hecho de que esté ubicado en el campus
universitario, prácticamente por ósmosis casi se acaba
considerando, y se percibe así por la sociedad como si fuera un
estudio que se sabe que es no universitario, pero de rango casi
universitario. Entonces estamos también estableciendo
fórmulas para intentar vía títulos propios para darle este rango
universitario.

Pel que fa a la demanda, que la demanda s’ha de configurar
segons informació, jo crec que en això sí que val la pena
ap rofundir-hi i fer tots aquests esforços que estam fent, i
finalment aquesta figura d’assessor, jo entenc que és figura
d’assessor dintre la Universitat, mentre està fent l’estudi
universitari, no ho tenim contemplat, és aquesta idea que hi
havia abans de tutor, però possiblement sí que és un d’aquests
elements que valdria la pena fer-hi un cert esment, perquè jo
crec que sí, que si aquest cicle formatiu acaba sent un cicle
durant tota la vida, és veritat que hi ha moments que també
necessites tenir un tipus d’assessorament per veure quin tipus
de vies encamines; i això aniria una miqueta lligat a la part
aquesta de responsabilitat de la Universitat en la formació



280 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 19 / 14 de juny del 2000

 

continuada perquè ara encara no ho és massa, però en el futur
la gent que farà formació continuada seran exestudiants, seran
estudiants que han passat per la universitat, per tant
possiblement necessitaran aquest tipus d’assessoria perquè fa
una determinació.

Amb el tema de finançament, és cert que el paràmetre de
denominativa per estudiant com un sol paràmetre no és
indicatiu. El que passa és que és molt difícil parlar de finançació
perquè, per exemple, nosaltres tenim enveja de les universitats
valencianes, perquè han fet un acord marc Govern-Universitat,
on el Govern s’ha compromès em sembla que és en tres anys a
arribar a l’1% del PIB en educació universitària. Clar, si
nosaltres només agaféssim el paràmetre PIB quasi quasi
firmaríem perquè en tres anys arribéssim al 0,5 del PIB a nivell
d’Illes Balears. Això també és un element de reflexió, per què
nosaltres no podem arribar a aquest 1%, nosaltres o el Govern
de les Illes Balears no podria arribar a fer una proposta d’un 1%
en despesa universitària i València, que està en el mateix estat,
en aquest estat de les autonomies, sí pot? També el paràmetre
PIB sol tampoc no és suficientment ilAlustratiu. Per tant és
evident que per parlar de finançament i veure si estàs bé o mal
finançat hauríem de conjuntar tota una sèrie de paràmetres que
la conjunció de tot donaria un resultat final. Tot i així, jo crec
que partir un poc de la base que estam una miqueta
infrafinançats respecte del que són universitats del nostre
entorn, no estem en situacions que per a nosaltres eren
angoixoses de fa tres anys. Per tant, en aquests darrers anys
hem anat millorant, i pretenem continuar millorant. Trobar
noves vies de finançament? Ja ens agradaria molt que caixes,
fundacions, privats, participessin, però jo crec que això ha
d’anar acompanyat amb una llei una miqueta més agosarada,
una llei d’acompanyament fiscal i aquesta llei de mecenat, que
realment permeti fer aquest tipus de donacions, perquè si no un
empresari quan fa una donació, encara que estigui convençut
que la universitat li acaba reportant personal format -per tant ,
això li va bé-, a la seva empresa li costa molt fer una donació,
per tant s’hauria d’anar via prestació de serveis, via
colAlaboració amb la Llei de recerca, i que ells tinguessin una
certa possibilitat de compensació via fiscal, com fan en altres
països. Jo crec que sí, que podríem fer una campanya de
patrocini, de fet nosaltres, la casa que estam ocupant com a seu
de la Fundació és una cessió d’una persona que ens l’ha
deixada, en aquest moment per onze anys, a reconsiderar d’aquí
a onze anys; començam a tenir algun tipus de colAlaboració en
aquests temes, tenim algunes empreses que volen fer algun
tipus d’activitat de formació conjuntament amb la Universitat,
amb un fort risc econòmic per la seva part i la Universitat com
a soci acadèmic. Però això està començant; quan ho tinguem sí
que val la pena fer una campanya, i si això ve acompanyat amb
aquesta llei de mecenat, segurament tindríem més bona
resposta.

El tema de les taxes encara no està fixat, aquí el Consell
d’Universitats va donar un ventall entre el 3% i el 5%. Hi ha
unes primeres converses que sembla que podria estar al voltant
del 3,9% aquí, a la comunitat de les Illes Balears, però és un
tema que no està tancat, i supòs que en aquest moment, perquè
en això sí que intentarem anar a una mica de consens entre
Universitat i Govern, per poder tancar aquesta taxa. És clar,

l’informe Bricall diu que la taxa ha de ser més contributiva
respecte del pressupost d’universitat, ell arriba a parlar del 20%.
Jo, si se’n record, he dit que en aquest moment les taxes
representaven el 13,75% de l’aportació al pressupost. Set punts
diferencials és molt, i és difícilment assumible, segurament això
assimila amb una estructura que tenim països del nostre entorn,
que pràcticament és gratuïta la universitat, per tant és
complicat.

I el tema anglès, el tema anglosaxó no és exactament el marc
que nosaltres tenim aquí, a nivell d’estructura universitària, per
tant tota aquesta idea de crèdits plans, aquesta idea d’aportació
segons el nivell de rendes, aquest tipus de coses, aquí encara
és complicat. Jo a vegades ho dic, aquí estam acostumats a un
pare de família pagar gustosament un colAlegi privat, i exigir que
la universitat li sigui gratis, és a dir que li surt molt més car
mantenir el seu fill mentre fa COU que quan arriba a la
universitat, que li és un preu irrisori, però així i tot encara ho vol
gratis. Per tant, la cultura aquesta, que la universitat ha de ser
gratuïta i ha de ser per a tothom està molt arrelada, i és molt
difícil defugir-ne si no hi ha realment algun tipus de mesura que
pugui anar fent aquest traspàs no traumàtic entre una aportació
segons nivell de renda respecte del servei que reben.

S’han incrementat 32.000 places. La gent diu que, la
discussió a nivell de rectors deia que no era coherent, que
globalment enguany s’oferissin 32.000 places més, sabent que
hi ha un descens demogràfic quasi de 150.000. Què és el que
passa? Que finalment la reducció dels numerus clausus no la
pots fer dràstica, perquè el mateix Consell d’Universitats no
permet baixar dràsticament un numerus clausus. Per tant, estàs
mantenint numerus clausus molt alts per carreres que fa molts
d’anys que tanmateix s’arriba a ocupar, i tanmateix estàs posant
numerus clausus a noves carreres. Per exemple, nosaltres volem
posar numerus clausus a la carrera d’enginyeria tècnica
industrial sense haver disminuït numerus clausus d’altres
carreres que són excedentàries, com per exemple en aquest
moment dret. Aquesta descompensació, aquest creixement de
32.000 places, bé, són places que es posen més en el mercat, si
ho vol així, però jo crec que correspon més a nova oferta que
no globalment al que ja hi havia, (...) poder restar tot aquell
excedent que hi ha d’estudis que tanmateix no s’arriba al límit.

Nosaltres en aquest cas no tenim titulacions sense numerus
clausus, però sí que hi hauria titulacions que podrien fer una
baixada dràstica d’aquest numerus clausus i d’altres que
haurien de fer un increment important, perquè hi ha una
demanda fortíssima. Per exemple, podrien fer una baixada
important en dret, podrien fer una baixada important en
econòmiques, haurien de fer una pujada important en
infermeria, perquè hi ha una forta demanda, i a més a més sabeu
en l’entorn social que en pocs anys hi haurà una gran demanda
de personal d’infermeria i no podem, perquè (...) ens deixen fer
un increment important i també estam un poc depenent de les
places en pràctiques que es poden ofertar als hospitals.

De les preguntes concretes que m’ha fet: Increment de
preus públics, jo crec que s’haurà d’anar a un increment de
preus públics, però no en la dimensió que s’especulava d’un
30% o un 20%. Jo crec que això és inviable, no des del punt de
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vista ja de política universitària, jo diria des de política política,
és a dir, impossible, en un context  universitari a l’Estat
espanyol que cap Govern, ni amb majoria absoluta ni amb
majoria compartida pugui plantejar una pujada d’aquest tipus.
Que segurament sí que hi haurà elements per intentar anar
pujant aquesta participació en els preus públics, no sé si
penalitzant més el tema de repeticions de cursos, no sé si
penalitzant més darrers anys respecte de primers, si penalitzant
molt més experimentalitat o no, però de tota forma un increment
important és molt difícil de posar.

A l’increment de places de segon cicle, nosaltres per al curs
2000-2001 no tenim un increment de places de segon cicle,
perquè pràcticament el que mantenim és el segon cicle
d’informàtica, el segon cicle de psicopedagogia i el segon cicle
de bioquímica, i pràcticament els numerus clausus que tenim
ens donen suficientment per a aquestes demandes. Per tant, a
nivell de segon cicle nosaltres enguany no tenim un increment
de numerus clausus.

Pel que fa a l’increment d’Erasmus, això és cert, i jo crec que
això sí que necessita també una miqueta de reflexió. L’Erasmus
s’ha incrementat, però jo diria que en el mallorquí, i no al
menorquí ni a l’eivissenc, li costa molt entrar a la idea
d’Erasmus. La idea d’Erasmus no és una beca que cobreixi
despeses, és un ajut pensat amb el diferencial de cost
d’estudiar en una universitat a estudiar a la universitat de destí.
Per exemple, evidentment que l’estudiant de Menorca que viu
aquí a Mallorca, si li costa aquest milió de pessetes que deia
abans el vicerector, si se’n va a Sheffield i li costa 1.150.000,
igual no se romp les vestidures. El que passa és que un
estudiant de Mallorca, si ell pensa, perquè no ha materialitzat el
cost (...) de la família, pensa que aquí estudia gratis i se’n a
Sheffield i li costa 1.150.000 pessetes, això sí, perquè només en
rebrà 150, això sí que costa molt. Per tant, s’ha d’entrar una
miqueta en aquesta filosofia del benefici que significa poder fer
aquest tipus d’estudi a fora. És cert que a nivell de Ministeri, i
és una cosa que tots els rectors hem saludat, enguany hi ha un
esforç important amb aquest nou programa (...) de mobilitat
entre universitats espanyoles, però també es vol augmentar
l’esforç, equilibrar l’esforç respecte d’Erasmus, i crec que en un
futur encara hi haurà un esforç major d’aquestes beques
Erasmus, però mai no arribaran a cobrir el cost que significa
estudiar a un lloc a l’altre si un creu que estudiar aquí no li
costa res.

Però bé, així i tot, sí que poc a poc hem anat augmentant el
nombre d’estudiants que s’hi han anat. L’experiència, diuen, és
positiva, per tant fomentam que hi hagi encontre entre ells
mateixos, i entre ells mateixos ho van fent. Jo malauradament
aquí no duc una miqueta l’evolució, però sí que és una
evolució constant curs rere curs respecte d’aquesta voluntat de
sortir. Evidentment percentualment 120 sobre 13.200 o 14.900
que he posat, és un percentatge encara molt feble.

Amb el tema de filologia anglesa, és una necessitat que es
ve a cobrir, i es fa, el que passa és que no es pot dir, bé, sí que
es pot dir, però formalment es posa filologia anglesa però es
posarà amb l’esperit de fer aquesta filologia anglogermànica, és
a dir que a través de crèdits obligatoris que posi la universitat,

a través de crèdits de lliure configuració, i a través d’aquests
itineraris curriculars es pugui fer una miqueta la variant. El que
passa és que a nivell de títol homologat a nivell de Consell
d’Universitats, o has d’optar pel títol oficial de filologia
anglesa, o de filologia germànica. Però la idea, l’esperit que hi
ha és confegir un pla d’estudis que doni aquesta doble sortida,
un poc també en aquesta idea de flexibilitat, igual que també
pensa que amb aquesta idea d’aprofitar obligatorietat i una
configuració, intentar fer un curs que pugui donar un
complement d’econòmiques als estudiants de dret, i un
complement de dret als estudiants d’econòmiques, i els que
vulguin surtin amb aquesta titulació, que jo crec que en el món
empresarial avui és molt important, no només fer la dicotomia
economia-dret, sinó que surtin amb aquest doble (...), jo crec
que l’experiència aquí, a la Carlos III ha estat important, i jo crec
que moltes universitats a vegades més que inventar coses el
que feim és tenir les antenes obertes (...) Jo crec que hi ha
bastants universitats que en aquest moment intentaran també
fer aquest tipus de títol que sense un cost addicional, sinó
aprofitant la complementarietat de dues carreres, podrien treure
un itinerari curricular bastant interessant, que no tendrà un títol
oficial, però sí que a darrera podrà dir especialitat econòmiques,
especialitat en dret, d’empresarials, coses d’aquestes.

I un poc en aquesta idea jo crec que anirem fent feina a
nivell de futur, no tant només pensant en nous estudis, sinó en
(...), nous estudis per a primers cicles, i segons cicles una
miqueta que siguin (...) d’altres tipus de titulacions. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rector. Per tant esgotat el debat d’avui, i més
que el debat la participació dels grups, agrair la seva presència
i de l’equip de vicerectors que ha dut, i de gerència també. I
esgotat l’ordre del dia, aixecam la sessió.
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