
Comissió de Matemàtica Aplicada (Màster i Doctorat) 
Identificació de la reunió 
 
Acta de la sessió núm. 6 de la Comissió de Matemàtica Aplicada  
Dia:  27 de març de 2012 
Hora de començament: 15 h  Hora d’acabament: 17 h 
Lloc: Sala de Consultes de l’FME 
 
 
Assistents: 

Antonio Rodríguez 
Miquel Noguera 
Joan Solà-Morales 
Pedro Díez 
Oriol Serra 
Pere Gutiérrez 
José Rodellar 
Xavier Gràcia 
Enric Fossas 
Francesc Planas 
Joaquim Puig 

Jorge Villar 
Josep Masdemont 
Marta Casanellas 
Jordi Quer 
M. Teresa Martínez 
Josep Fàbrega 
Guillermo González 
Jaume Garcia 
Mònica Garizuain 
Carme Capdevila 
Raquel Caparrós 

 
Absents: 
 
Miquel Noguera 
Pedro Díez 
Enric Fossas 
Francesc Planas 

Joaquim Puig 
Jorge Villar 
Josep Masdemont 
Jaume Garcia  

 
 
 
Punt 1: Aprovació de l’acta anterior 
 
S’aprova l’acta. 
 
Punt 2: Informe del coordinador 
 
Procés Verifica: Antonio Rodríguez explica que és un procés independent de la Menció 
d’Excel·lència del Ministeri. Ja se n’ha lliurat la memòria i s’espera obtenir la verificació sense 
problemes, tenint en compte que el programa té la Menció d’Excel·lència. Caldrà fer un 
seguiment anual del programa, seguint uns indicadors establerts.  
 
Nova normativa del doctorat:  Antonio Rodríguez i Carme Capdevila expliquen les principals 
novetats de la normativa que ha entrat en vigor el 10 de febrer passat.  
 - La qualificació de les tesis a partir d’ara serà apte/no apte i per obtenir la menció cum 
laude se segueix un procediment diferent: els membres del tribunal escriuen el seu veredicte 
en un paper que cal portar, en un sobre tancat, a tercer cicle perquè els obrin i facin públic el 
resultat.  
 - Document d’activitats del doctorand: a partir d’ara cada doctorand haurà d’elaborar 
un “document d’activitats”, en el qual hi inclourà els resultats de la seva recerca, articles 
publicats, mobilitats, congressos, etc. La comissió acadèmica de doctorat de l’FME haurà de fer 



un informe anual d’aquest document. Abans de defensar la tesi, caldrà donar aquest 
document als membres del tribunal. Tercer cicle n’està fent un model.  
 - Els professors que vulguin dirigir tesis doctorals hauran de tenir “experiència 
investigadora acreditada”, segons unes pautes estipulades a la normativa. 
 -  La comissió de doctorat de l’FME ha d’autoritzar les mobilitats dels doctorands.  
 -  El doctorat s’ha d’acabar en 3 anys, amb una possible pròrroga de 2 anys més. 
 - Cal defensar la proposta de tesi dins del primer any acadèmic en què es matriculi el 
doctorand.  
 
Nova normativa de preinscripció als màsters: Antonio Rodríguez i Carme Capdevila expliquen 
les principals novetats d’aquesta normativa, ja vigent. 
 - Tota persona que es vulgui preinscriure a un màster caldrà que pagui 30 euros en 
concepte de tramitació de la documentació, tant si és admès com si no. Aquests diners no es 
recuperen a l’hora de pagar la matrícula. El motiu d’aquesta nova taxa és evitar les 
preinscripcions massives. Caldrà veure quin impacte té en el nombre de preinscripcions al 
MAMME. 
 - S’exigeix el pagament avançat de 600 euros de la matrícula per guardar la plaça de 
l’estudiant. Se suposa que no es pot admetre un estudiant (ni fer-li cap carta d’admissió) fins 
que no hagi abonat aquesta quantitat. Es valora la possibilitat de fer excepcions en el cas 
d’estudiants que hagin de demanar una beca o un visat. Caldrà veure amb tercer cicle fins a 
quin punt es poden fer aquestes excepcions.  
 -  Es dobla el preu del crèdit per als estudiants no comunitaris.  
 
Escoles de doctorat: Sembla que no afectarà la gestió dels programes que ja funcionen 
satisfactòriament. De moment, l’Escola de Doctorat de la UPC no té director i sembla que la 
gestió del programa seguirà localitzada a l’FME i que, per tant, tot seguirà igual.  
 
Punt 3: Premis extraordinaris de doctorat 
 
Antonio Rodríguez explica que només s’han presentat 3 tesis a la convocatòria dels premis 
extraordinaris (informació posterior a la reunió: finalment són 4), xifra molt baixa tenint en 
compte que el curs 2010-2011 es van llegir 13 tesis, que redueix les possibilitats d’obtenir un 
premi a una tesi del programa. És una dada preocupant i tothom està d’acord que cal buscar 
solucions perquè no torni a passar. Mònica Garizuain suggereix que a més d’avisar els 
doctorands també s’avisi els seus directors de tesi quan s’obri aquesta convocatòria. Es 
decideix que Amadeu Delshams, que és al tribunal que atorga aquests premis, juntament amb 
Jordi Quer i Joan Solà-Morales, que ha participat en el tribunal altres anys, facin una 
priorització i l’informe corresponent sobre les 3 (4) tesis presentades.  
 
Punt 4: Canvi de coordinador del programa de doctorat 
 
 En Jordi Quer informa que Antonio Rodríguez ha demanat ser rellevat del seu càrrec de 
coordinador del programa de doctorat de Matemàtica Aplicada amb motiu de deixar el càrrec 
de vicedegà. Segons el degà, seria interessant que el coordinador fos un membre de l’equip 
deganal, i, atès que ell mateix, a causa de les seves obligacions com a degà, es veu implicat 
sovint en assumptes relacionats amb el doctorat, i en especial en els darrers temps en que hi 
ha nombroses iniciatives conjuntes a nivell català i espanyol, s’ofereix ell mateix com a  
candidat. Tothom ho veu bé, així que s’acorda proposar al Rector en nom de la comissió que 
nomeni en Jordi Quer com a coordinador del programa. El degà agraeix l’Antonio Rodríguez la 
tasca feta durant aquests cinc anys i escaig en que s’ha encarregat del doctorat en matemàtica 
aplicada i el felicita per deixar un programa de doctorat que funciona de forma excel·lent.  
 



Punt 5: renovació de la Comissió de Matemàtica Aplicada 
 
La comissió actual té una composició molt nombrosa, motivada pel seu origen com a fusió de 
l’antic doctorat i els dos antics màsters de Matemàtiques. Antonio Rodríguez i Jordi Quer 
proposen fer una Comissió que continuï sent conjunta per al doctorat i el màster, en el sentit 
de tenir la mateixa composició tot i que formalment siguin comissions diferents, però més 
reduïda, de manera que pugui ser més àgil. Proposen que la comissió estigui formada per: un 
representant de cadascuna de les 5 matèries del màster, els directors dels departaments de 
matemàtiques, el coordinador del programa de doctorat, el degà i el responsable del màster. 
En aquests moments no hi ha cap responsable designat de les matèries de màster, i en Jordi 
Quer proposa siguin escollits a la propera comissió permanent  de la Facultat, a proposta del 
degà, i anima als assistents a suggerir-li noms com a possibles candidats. Xavier Gràcia valora la 
conveniència de fer una Comissió conjunta per al màster i el doctorat, ja que troba que són dos 
àmbits diferents. Demana si les 5 matèries del màster cobreixen tots els àmbits de la recerca 
en el doctorat. Antonio Rodríguez argumenta que sí que té sentit fer una comissió conjunta ja 
que entre el màster i el doctorat hi ha molts temes comuns, i que la fase de docència del 
doctorat es fa en el màster. Teresa Martínez Seara afirma que el MAMME està molt enfocat a 
la recerca i a promoure que els seus estudiants facin el doctorat. Jordi quer explica que quan 
es van crear les 5 matèries del MAMME, es va partir de la recerca del programa de doctorat i 
es va mirar que tothom s’hi sentís representat. 
 
A continuació Jordi Quer passa una taula amb la informació dels estudiants nous, els titulats i 
el nombre de tesis llegides des del 1989 fins el 2011, amb dades obtingudes de Prisma i del 
web de l’escola de doctorat de la UPC. També explica que, segons les dades publicades al 
darrer número de la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, la UPC va ser la 
universitat espanyola que va llegir més tesis doctorals en l’àmbit de les matemàtiques i 
l’estadística, doblant com a mínim l’activitat de totes les altres, excepte el cas Granada en que 
està només lleugerament per davant. 
 
Jordi Quer anuncia que tercer cicle li ha enviat una llista de professors vinculats al programa de 
doctorat de matemàtiques perquè l’actualitzi. Es planteja el debat sobre què cal considerar 
com a “vinculat al programa de doctorat”. En principi es proposa com a criteri tot aquell 
professor que hagi estat director o tutor d’una tesi doctoral en els últims 5 anys. Antonio 
Rodríguez explica que hi ha professors joves que demanen aparèixer a la llista de professors 
vinculats al doctorat perquè estan interessats a dirigir o ser tutors de tesis (aquí sorgeix el 
tema de la necessitat de tenir una “experiència investigadora acreditada” per dirigir una tesi, 
acreditació que probablement els professors més joves no tindran). S’acorda enviar la llista als 
directors de departament perquè en treguin o afegeixin qui creguin oportú. S’inclourà a la llista 
els professors joves que estiguin motivats, i ja es veurà en quines condicions se’ls permetrà 
dirigir tesis (en règim de cotutela). Un cop recollits els comentaris dels directors de 
departament, la Comissió de Matemàtica Aplicada revisarà la llista final i la farà arribar a tercer 
cicle. S’acorda  que no interessa de proposar a tota la comunitat matemàtica de la UPC si volen 
ser a la llista perquè cal que correspongui al grup real de professors que, d’una manera o una 
altra, estan vinculats al programa. Antonio Rodríguez destaca per demanar ajuts o per passar 
avaluacions de qualitat del programa de doctorat és necessari fer una llista al més reduïda 
possible de professors perquè la ràtio professors-alumnes-tesis sigui proporcionada. 
 
José Rodellar demana si hi ha algun espai web d’accés públic on es puguin fer propostes de 
tesi. S’explica que això es pot fer a la Intranet de la Facultat, però que l’accés està limitat a 
estudiants de l’FME. No n’hi ha cap de public, i el professor Rodellar suggereix que se’n creï un. 
Oriol Serra recolza la proposta.  
 



Marta Casanellas observa que cal afegir a la llista de professors vinculats al programa de 
doctorat Josep Ferrer, que n’està dirigint una actualment.  
 
Punt 6: Torn obert d’intervencions 
 
Oriol Serra felicita Antonio Rodríguez per la feina feta al capdavant del programa de doctorat 
de Matemàtica Aplicada i agraeix a Jordi Quer el seu oferiment per ocupar-se de la coordinació 
del programa d’ara endavant.  
 
Jordi Quer informa que la Generalitat ha posat en marxa un programa d’ajuts doctorat-
empresa, amb beques d’import superior a les habituals de doctorat, que pagaran al 50 % les 
empreses que hi estiguin implicades i la Generalitat, i proposa que s’intenti participar-hi. Al 
setembre s’obrirà la convocatòria competitiva, i Jordi Quer proposa identificar la recerca que 
es duu a terme actualment dins el programa de doctorat de matemàtiques de la UPC que 
pugui correspondre a aquest perfil. Teresa Martínez proposa el Josep Masdemont i Antoni 
Susín, i Joan Solà-Morales proposa Tim Myers, com a professors a contactar ja que han dirigit o  
dirigeixen tesis doctorals vinculades al món de l’empresa.  
 
 
El coordinador,       Vist-i-plau del president, 
 
 
 
Antonio Rodríguez Ferran     Jordi Quer 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 


