Barcelona, 28 d’octubre de 2010.
Assistents a la reunió:
Sr. Josep Ribas, Director General d’Universitats
Sra. Esther Morales, Subdirectora General de Planificació Econòmica Universitària
Sra. Eva Inglés, cap de Relacions Institucionals del Comissionat per a Universitats i Recerca
Sra. M. Teresa Anguera, Vicerectora de Política Docent i Científica de la Universitat de
Barcelona
Sra. Montserrat Farell, Vicerectora de Política Acadèmica de la Universitat Autònoma de
Barcelona
Sra. Ana Isabel Pérez, Vicerectora adjunta de Recerca de la Universitat Politècnica de
Catalunya
Representants de doctorands: Elena Capel (D-Recerca, UAB), Andrés Martín (IBEC, PCB, UB),
Agnese Muñoz (D-Recerca, CMIMA, CSIC, UB), Noelia Fernández (D-Recerca, UB)
Horari i lloc de la reunió: 9 - 11.30, Dependències del Comissionat per a Universitats i Recerca
(Via laietana nº 33, 7é 2a, Barcelona)
La reunió ha tingut inici amb una breu introducció per part del senyor Ribas donant-nos a
entendre que estan plenament disposats al diàleg i a establir una comunicació continuada amb
nosaltres. Tot seguit ens han donat el torn de paraula.
En primer lloc s'ha realitzat una introducció per posar en context la reunió, en la que s’ha
exposat les dificultats i entrebancs en la carrera investigadora: sous baixos, investigadors
sense remuneració reconeguda o amb beques que incompleixen la llei, el gran pes que recau
en els predoctorals de la recerca i també de la docència, la dificultat per finalitzar en 4 anys la
tesi i haver de fer-ho sense remuneració, el coll d’ampolla en la fase postdoctoral, la retallada
de les beques postdoctorals, l’exili forçós i la dificultat per retornar al país, i la gran dificultat per
estabilitzar-se, tot això amb l’agreujant que suposa el fet que aquest any s’ha retallat el
pressupost de I+D+i, se’ns ha aplicat una retallada del sou del 5% i per últim ens han apujat a
400 euros unes taxes de tutela que no són justificades.
En segon lloc s'han exposat els punts a tractar:
Com a representants del col·lectiu de doctorands de Catalunya exposem els nostres objectius
per a aquesta reunió i quins són els punts clau que volem tractar:

1.

No acceptem el decret 98/2010 que estableix un import de matrícula de doctorat de 400
(entès com a matrícula anual), ja que no respecta els límits legals que estableix la
Conferència General de Política Universitària a la qual s'han d'emmarcar les comunitats
autònomes per fixar els preus públics per als estudis que condueixen a la obtenció d'un
títol universitari.

2.

No es poden englobar en la matrícula anual del doctorat els serveis de tutela, defensa i
avaluació, ja que no són serveis que en tots els anys de doctorat tinguin lloc.

3.

L'any passat dins la matrícula anual hi estava inclosa la tutela de tesi i tenia un cost de
105,05 euros. Aquest proper any l'import pel mateix servei no es pot veure augmentat
més enllà dels límits establerts per la Conferència General de Política Universitària (és
a dir entre un 1,5% i un 5,5%).

4.

Demanem el retorn de l'import les matrícules cobrades segons l'aplicació d'aquest
decret.

5.

Demanem l'ampliació dels terminis de matrícula de doctorat de totes les universitats
públiques catalanes.

6.

Demanem que en futures fixacions de preus de matrícules han d'estar acceptades per
una representació d'un 25% del col·lectiu de doctorands.

7.

Exigim que com a resultat d'aquesta reunió es redacti una acta firmada per tots els
participants.

Com a suport a les nostres demandes aportem més de 4500 firmes que s'han solidaritzat amb
el col·lectiu de doctorands adherint-se al manifest del qual se us va fer entrega. Les firmes són
representatives de la comunitat científica catalana, com per exemple:
• Investigadors Principals i Investigadors post-doc
• Catedràtics i Professors d'Universitat
• Doctorands
• Gerents, coordinadors científics, Personal administratiu i tècnic de centres de recerca.
A més a més comptem amb el recolzament de Directors d'Instituts de Recerca i Coordinadors
de programes de doctorat mitjançant cartes signades de disconformitat i adhesió al manifest.
També comptem amb prop de 4000 firmes d’adhesió al manifest recollides on-line.

A partir d'aquí s'ha iniciat la discussió que resumim a continuació:
Punts de vista de les Vicerectores i la representació del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa:
•

El decret no és erroni i només pot ser modificable en termes d’una millor redacció
(desglossament de preus segons els serveis corresponents)

•

L'augment de la matrícula anual es deriva d'una reestructuració de preus com a
conseqüència de l'adaptació a l'EEES:
o

El import que es pagava fins ara era insuficient per cobrir els costos del servei
(entenent com a serveis cobrats la tutela de tesi i l’accés als fons bibliogràfics) i
per tant estàvem pagant un preu molt més barat del què es corresponia al cost
real.

o

L'adequació dels preus als costos reals derivats del pla Bolonya 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.

o

En el import global de matrícula hi ha inclòs cada any 1/3 de la taxa de defensa
de tesi i la resta cobreixen els serveis de tutela i avaluació anual (mitjançant la
comissió de seguiment i tutoria).

o

El import dels màsters està establert a nivell estatal i no es pot modificar, tot i
que el cost real és superior. Per tant es compensa amb l’increment en les taxes
de doctorat.

•

Ens han convidat a reflexionar en el fet de que el paga l’estudiant universitari amb la
seva matrícula només cobreix entre el 10-20% del que realment costen els seus
estudis i que la resta ho paguen tots els contribuents amb els seus impostos. Llavors
havíem d’entendre que no podíem arribar a tindre cost 0 i que ho paguessin tot els
contribuents.

•

L’obtenció d’un títol de doctorat per part d’una universitat catalana d’excel·lència té un
prestigi que no es valora (amb això donaven a entendre que ho havíem de pagar).

•

La representació política del departament reconeix una difusió insuficient un cop
aprovat el decret tenint en compte l’increment significatiu de les taxes.

Punt de vista de la representació de doctorands
•

La tutela de tesi que es rep no està justificada econòmicament en aquest increment, ja
que ja es feia prèviament a un cost més baix

•

La tutela de tesi en general es porta de forma molt poc rigorosa per part dels tutors que
no hi dediquen temps ni esforços, per tant aquest increment no implicarà tenir més
atenció a les tutories en aquest sentit.

•

No es pot justificar aquest increment amb un còmput global en el pla adaptat inferior al
pla vell, ja que la fase formativa de màster és independent a la de doctorat, i per tant
del cost del màster. Hem demanat si ens podien oferir el detall de la comptabilitat
universitària per saber quant costava realment a la universitat tindre a un doctorand
matriculat. El que ens han respost per part del DGU, que encara ho estan calculant.

•

L’accés bibliogràfic és comú a tots els investigadors, no només als doctorands, per tant
no considerem que hagin d’estar inclosos en les tutel·les.

•

L’excelència que tenen les universitats a nivell d’investigació en gran part es deu a la
recerca per part dels doctorands.

Proposta d’acords de les Vicerrectores i la representació del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa
•

•

•
•

Els doctorands que van iniciar el doctorat en el pla antic i s’han adaptat al nou pla no es
veuran sotmesos al nou règim de taxes, és a dir que continuaran pagant les taxes de
matrícula de doctorat de 107,68 i no els 400 euros (segons el que el decret estableix
per a doctorands de pla no adaptat al EEES).
Es comptarà amb la col·laboració dels doctorands per la redacció del decret de preus
de l’any vinent, específicament introduint la modificació de pagar la defensa de tesi
exclusivament quan aquesta es dugui a terme.
Es sol·licita a totes les universitats catalanes que allarguin els terminis de matrícula.
Es demanarà a les universitat una flexibilitat en el pagament de la matrícula
possibilitant el fraccionament d’aquest.

Posició de la representació dels doctorands
La nostra petició és clara i representem a un col·lectiu que ha decidit per majoria la seva
posició ferma respecte aquest tema, com s’ha exposat anteriorment. Tot això amb el
recolzament de més de 4500 signatures físiques i gairebé 4000 on-line que han signat un
manifest que s’oposa de manera contundent a alguns punts d’aquest decret. No podem
acceptar la implantació del decret perquè no és el que s’ha decidit prèviament ni la voluntat
dels doctorands. Farem arribar als doctorands les seves propostes i els hi traslladarem la
resposta. Sol·licitem que sota la forma jurídica que sigui més adient a la present situació
d’excepcionalitat marcada per un evident moviment d’oposició frontal de la societat a l’aplicació
del decret d’aquest any, aquesta sigui anul·lada i, en el seu defecte, sigui d’aplicació el decret
de l’any anterior, incrementant si s’escau els preus segons la variació interanual de l’IPC.

Resposta a la nostra posició
Envers la resposta contundent i unànime han decidit fer-ho arribar al Conseller Huguet per tal
que aquest, si ho considera necessari i oportú, consultant al Govern del President Montilla,
determini si és possible emprendre alguna acció jurídicament vàlida. Ens han fet saber que, tot
i així, és gairebé impossible no implantar el decret o modificar-lo, així com posposar la seva
implantació i fer un nou decret és un procés lent que implica un temps mínim de 6 mesos. I ara
mateix el Govern és un govern en funcions fins a les properes eleccions. Ens han emplaçat a
una propera reunió la setmana vinent en la que es parlarà sobre les postures i decisions preses
d’ambdues parts derivades d’aquesta. S’han mostrat oberts també a tractar tots els altres
temes exposats a l’inici en futures reunions.

