Reunió dels representants del col·lectiu de doctorands amb els
representants de la Generalitat de Catalunya i de les Universitats Públiques
de Catalunya
Dia: 13 de desembre de 2010
Hora: 17.00h
Lloc: Comissionat per a Universitats i Recerca
Assistents:
Sra. Teresa Anguera, vicerectora de Política Docent i Científica de la UB
Sra. Naiara Korta, representant del col·lectiu de doctorands
Sra. Eva Inglés, cap de Relacions Institucionals del Comissionat per a Universitats i
Recerca
Sr. Andrés Martín, representant del col·lectiu de doctorands
Sra. Esther Morales, subdirectora general de Planificació Econòmica Universitària
Sra. Agnese Muñoz, representant del col·lectiu de doctorands
Sr. Javier G. Orlandi, representant del col·lectiu de doctorands
Sr. Josep Ribas, director general d’Universitats
Sr. Pep Simó, assessor del col·lectiu de doctorands
Desenvolupament de la reunió i acords:
El Govern lliura a la Sra. Agnese Muñoz, com a representant del col·lectiu dels
doctorands, la documentació que acompanya l’expedient del decret de preus
consultada al matí.
Els doctorands expressen que estan disposats a moure les reunions si això ha de
facilitar l’assistència de més vicerectors, ja que a la reunió d’avui només hi ha
assistit una vicerectora en representació de les universitats.
Els doctorands agraeixen que hi hagi
acta. Demanen per a futures ocasions
Govern s’argumenta que cada vegada
temes que hem acordat conjuntament
ordre del dia oficial.

una persona aliena a la reunió que prengui
que hi hagi una ordre del dia formal. Des del
que es convoca una reunió és per tractar els
a la reunió anterior i que per això no s’ha fer

A la reunió d’avui es torna resposta del Consell Interuniversitari de Catalunya, on
s’han plantejat les peticions dels doctorands i s’ha explicat els acords presos fins a
data d’avui. La majoria dels membres del CIC es manifesten en contra de modificar
el decret de preus per al curs 2010-2011.
Els doctorands demanen com es farà el traspàs del Govern perquè volen assegurarse que es traspassi el seu tema. Des del Govern se’ls respon que tots els temes
oberts es traspassaran, i el seu és un d’ells. Es facilitarà tota la documentació
elaborada fins ara, així com les actes de les reunions al nou Govern.
Els doctorands reclamen participar en el procediment d’elaboració del nou Decret
(curs 2011-2012) i des del Govern se’ls respon que això correspon al Govern, i que
participaran en els moments que correspon (a través de la Comissió d’Estudiants
del CIC, a través dels representants d’estudiants que en formen part).
Els doctorands demanen el compromís del Govern per mantenir aquestes reunions.
El Govern respon que com a Govern sortint no poden adquirir compromisos en nom
del Govern entrant.

Pàgina 1 de 2

Com a resposta al document de costos elaborat pel Govern (annex 1) els
doctorands reparteixen un document de valoració de les tres reunions que hi ha
hagut fins ara, amb càlculs alternatius als costos (annex 2).
Els doctorands fan tres preguntes a les parts (universitats i Govern):
1.Què us sembla el preu que s’ha fixat?
2. Què esperàveu de les reunions?
3. S’han complert les expectatives?
Des del Govern se’ls respon que no entraran ara a debatre aquestes preguntes
perquè el tema del preu ja s’ha debatut àmpliament en les diferents reunions. Des
de les universitats també es considera que ja s’ha parlat abastament sobre el tema.
Els doctorands es queixen que els acords no s’apliquen. Per exemple, els terminis
de matrícula a la UB a Geologia. El Govern exposa que ha comunicat els acords
reiterades vegades a les universitats i que si hi ha casos concrets d’incompliment
cal que ens els facin arribar per poder actuar un a un.
S’entra a parlar dels costos. El govern vol analitzar el document presentat pels
doctorands, ja que no l’han vist fins ara. Els doctorands ho accepten i demanen que
es revisi el document elaborat pel Govern, ja que hi ha una dada que creuen que és
errònia. El Govern pren el compromís d’analitzar el document amb les universitats i
revisar les dades presentades i contrastar-les amb les altres universitats.
Degut al canvi de Govern imminent, s’acorda que es donarà una resposta als
doctorands sobre l’errada del document de costos elaborat pel Govern des de la
Direcció General d’Universitats, tan bon punt es pugui revisar, tenint en compte que
estem en període de tancament de pressupostos. La Sra. Esther Morales
s’encarregarà de fer-ho.
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