
Reunió dels representants dels doctorands amb els representants de la Generalitat de 
Catalunya de les Universitats Públiques de Catalunya.
 
Dia: 13 de desembre de 2010
Hora: 17h
Lloc: Comissionat per a Universitats i Recerca
 
 
Posicionament del col·lectiu dels doctorands respecte a la present reunió:
 

● La problemàtica sobre l’augment de la matrícula de doctorat no s’ha resolt de forma 
satisfactòria, segons el nostre punt de vista, en el context d’aquesta comissió de treball. 
Davant d’aquest fracàs, procedirem a focalitzar-nos en la via legal i mediàtica respecte a 
aquest tema concret.

 
● Tenint en compte la voluntat del govern en funcions de donar continuitat a aquesta 

comissió de treball, sol·licitem una còpia de l’informe que es farà arribar als nous 
representants polítics en tema d’universitats i recerca, sobre el treball realitzat en 
aquesta comissió. Creiem que és un deure del govern sortint garantir la transparència 
en el moment de traspàs de poders.

 
Uns aspectes importants a millorar respecte al funcioment d’aquesta comissió, són 
l’existència d’un ordre del dia acordat per totes les parts previ a la realització de les 
reunions, la presència d’un tècnic que reculli acta i la presència d’una representació 
institucional dels centres de recerca externs. Desitgem que quedi constància d’aquestes 
propostes de millora de cara als futurs interlocutors.

 
● Tenint en compte el canvi de la representació del govern en aquesta comissió de treball 

(no només de persones, sinó també de política), el col·lectiu de doctorands creiem 
necessària una valoració per part de totes les parts representatives que han constituit 
aquesta comissió de treball fins ara.

 
 
Valoració dels representants del col·lectiu de doctorands de les reunions

 
En primer lloc valorem positivament la creació d’aquesta comissió de treball.
 
L’objectiu principal d’aquesta comissió de treball és la d’analitzar i resoldre les 
problemàtiques existents dels doctorands que formen part d’algun programa de doctorat 
de les universitats públiques catalanes.
 
La principal problemàtica tractada fins ara ha estat l’augment de la matrícula del 
doctorat. A continuació exposem la nostra valoració respecte a l’anàlisis i la resolució 
d’aquest problema.



 
○ Per part dels representants de la Generalitat i dels representats de les 

universitats públiques catalanes, no hem percebut una voluntat real de posar en 
discussió aquest augment, sinó tan sols de justificar-lo. 

 
○ Tampoc creiem que s’hagi arribat a una justificació real: els arguments aportats 

no es contrasten amb la realitat; els càlculs aproximatius es contradiuen amb 
les normatives públiques de doctorat i dels informes pressupostaris de les 
universitats públiques catalanes; i els informes pressupostaris i d’impacte 
econòmic i social derivats del decret, únics càlculs justificatius, no mostren els 
costos reals del doctorat, i ni tan sols els justifiquen. Donat que es parla d’una 
reestructuració dels estudis de doctorat, per tal de fixar els nous preus públics 
i la subvencio associada, els costos reals basats en aquesta reestructuració 
haurien d’haver estat calculats prèviament al decret de preus.

 
○ Els acords presos en aquestes reunions, no han arribat a on havien d’arribar i a 

dia d’avui no s’estan complint íntegrament (terminis de matrícula, doctorands de 
pla vell adaptats pagant nou règim de taxes).

 
○ Les nostres rèpliques no han estat escoltades: tot i existir una diferència clara 

entre costos de doctorat, tenint en compte el seu grau d’experimentalitat i la 
realització d’aquest a dins de la universitat o en centres externs, els imports dels 
preus de la matrícula de doctorat no reflexen aquesta diferenciació.

 
 
Resposta als càlculs aproximatius per part dels doctorands
 

● No es corresponen al compromís establert en l’anterior reunió - els representants 
del Govern i les Universitats es comprometen aportar exemples del cost que suposa 
un doctorand a la universitat, tenint en compte les diferents tipologies (doctorands 
correponents a diferents àrees científiques suposen costos diferents). En aquest sentit 
els representants dels doctorands sol·liciten que es tingui en compte la tipologia de 
doctorand que realitza la tesis doctoral en centres de recerca externs a la universitat [1].

 
● En cap moment poden ser considerats justificatius respecte al decret 98/2010, ja que 

s’han realitzat amb posterioritat a la seva emissió i, per tant, no fonamenten la fixació 
del preu de matrícula. Únicament són els informes pressupostaris i d’impacte econòmic i 
social que acompanyen el decret que justifiquen el nou règim de preus.

 
● Posen en dubte la competència administrativa d’aquesta direcció: hi han errors de 

càlcul, es contradiu amb el què estableixen els informes pressupostaris i les normatives 
de doctorat de les universitats públiques catalanes, falten referències en base a les 
quals s’han efectuat els càlculs i no hi consta ni tan sols la data.

 



● Fan caure els arguments justificatius aportats a les anteriors reunions - l’augment es 
correspon a l’adequació dels preus als costos reals derivats de l’adaptació a l’EEES, 
aquesta s'ha fet progressivament en la fase de grau i màster en anys anteriors, i aquest 
any s'ha realitzat per la fase corresponent al doctorat [1] -, ja que els canvis reals 
derivats de l’adaptació a l’EEES (l’existència d’una comissió de seguiment) suposa un 
cost mínim, respecte al cost total 

 
● La distància entre els càlculs aproximats i la realitat és tan abismal que si els càlculs són 

certs, caldrà reclamar a les universitats la justificació d’un desfalc de diners important 
que s’està produïnt.

 
● Davant d’això us fem arribar els càlculs elaborats pels doctorands en base als informes 

pressupostaris i les normatives de doctorat de les universitats públiques catalanes.
 
 
[1] Acords i nous compromisos entre govern, universitats i doctorands presos en la reunió amb 
data 4 de novembre de 2010.


