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REGLAMENT DE L'INSTITUT DE MATEMÀTICA 
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 
 
 
TÍTOL I. DEFINICIÓ, OBJECTIUS I ACTIVITATS 
 
 
Article 1. Definició 
 
L'Institut de Matemàtica de la Universitat de Barcelona (IMUB) és un institut propi de la 
Universitat de Barcelona reconegut com a institut universitari per la Generalitat de Catalunya, 
dedicat a la recerca matemàtica. Aplega investigadors i grups de recerca de la Universitat de 
Barcelona per tal de promoure la investigació en el camp de les matemàtiques i en les seves 
aplicacions socials i tecnològiques. 
 
 
Article 2. Objectius 
 
Com a institut universitari dedicat a la investigació científica i a l'organització d'activitats de 
formació, així com a l'oferiment de serveis i intercanvis amb entitats públiques i privades en tots 
els temes relacionats amb la recerca matemàtica, té els objectius específics següents: 
 

a) Contribuir al progrés, interrelació i difusió de la investigació matemàtica que es fa a la 
Universitat de Barcelona. 

 
b) Impulsar la mobilitat i la col·laboració entre investigadors a nivell internacional. 

 
c) Participar en la formació d'investigadors i professionals en totes les àrees relacionades 

amb les matemàtiques. 
 

d) Ajudar al desenvolupament de noves línies de recerca i fomentar la interdisciplinarietat. 
 
 
Article 3. Funcions 
 
D'acord amb els objectius especificats en l'article anterior, l'Institut té les funcions següents:  
 

a) Fer recerca en matemàtiques i en aplicacions de les matemàtiques, així com difondre 
els resultats d'aquesta recerca i afavorir contactes amb altres àmbits del coneixement. 
 

b) Organitzar i cofinançar congressos, cursos avançats, col·loquis i seminaris d'investigació. 
 

c) Aconseguir recursos per donar suport a la recerca. 
 

d) Contribuir a la formació d'investigadors. 
 

e) Promoure convenis de col·laboració amb altres institucions amb les quals comparteixi 
alguns dels seus objectius, així com formar part de xarxes i projectes multicèntrics que 
s'adiguin amb la seva missió. 
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TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
CAPÍTOL 1. MEMBRES 
 
 
Article 4. Personal 
 
Podran ser membres de l'Institut les persones que pertanyin als col·lectius següents: 
 

a) El personal acadèmic permanent de la Universitat de Barcelona i els investigadors del 
programa ICREA o altres programes que es puguin establir a l'empara de la legislació 
vigent que desenvolupin la seva tasca a la Universitat de Barcelona amb caràcter 
permanent. 

 
b) Els investigadors doctors que desenvolupin la seva tasca a la Universitat de Barcelona 

amb vinculació no permanent. 
 

c) Els investigadors en formació de la Universitat de Barcelona dirigits per membres de 
l'Institut. 
 

d) El personal d'administració i serveis adscrit a l'Institut. 
 
 
Article 5. Acceptació i baixes de membres 
 
1. La pertinença a l'Institut del personal dels col·lectius a) i b) especificats a l'article 4 es 

declararà per resolució del Rector, a proposta del vicerectorat competent en matèria de 
recerca i prèvia acceptació pel Consell de Direcció després de l'emissió d'informes favorables 
del departament al qual estigui adscrita la persona sol·licitant i de la facultat o escola a la 
qual estigui vinculada. 
 

2. La pertinença a l'Institut d'investigadors en formació serà acordada pel Consell de Direcció 
prèvia conformitat del departament al qual estiguin adscrits si escau. 
 

3. Les següents seran causes de baixa de membres: 
 

a) Deixar de formar part dels col·lectius especificats a l'article 4. 
 

b) Incompatibilitat segons la normativa de la Universitat de Barcelona o altra legislació 
vigent. 

 
c) Sol·licitud expressa formulada per l'investigador. 
 

4. Els membres que hagin causat baixa per algun dels motius esmentats en el punt 3 tindran la 
consideració d'antics membres i les atribucions que acordi el Consell de Direcció. 
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CAPÍTOL 2. ÒRGANS DE GOVERN 
 
 
Article 6. Òrgans 
 
Els òrgans de direcció i gestió de l'Institut són: el Consell Plenari, el Consell de Direcció, el 
Director i el Subdirector. 
 
 
Article 7. Consell Plenari 
 
1. És l'òrgan que integra tots els membres de l'Institut. 
 
2. Es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l'any i en sessió extraordinària 

sempre que ho decideixi el Director o una cinquena part dels seus membres. La convocatòria 
la realitzarà el Director amb una antelació mínima de set dies. 

 
3. D'acord amb el que estableix l'article 17.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic 

del Sector Públic, per a la vàlida constitució de l'òrgan, a l'efecte de dur a terme les sessions, 
deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del president i secretari o, si escau, 
dels qui els substitueixin, i almenys de la meitat del nombre legal dels membres de l'òrgan. 
La sessió quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora 
després de la primera, si hi són presents, almenys, la quarta part del nombre legal de 
membres de l'òrgan, el president i el secretari. 
 

4. Correspon al Consell Plenari: 
 

a) Aprovar anualment una memòria on es consignin les activitats i despeses realitzades. 
 

b) Aprovar el pla general de treball i el pressupost per a l'any en curs, elaborats cada curs 
acadèmic pel Consell de Direcció. 

 
c) Escollir els membres electes del Consell de Direcció. 

 
 
Article 8. Consell de Direcció 
 
1. El Consell de Direcció estarà integrat per: 
 

a) Set representants, membres de l'IMUB, del col·lectiu descrit en l'apartat a) de l'article 4 
i de les àrees de recerca de l'Institut, que en la data d'aprovació d'aquest Reglament són 
les següents: àlgebra; anàlisi matemàtica; geometria i topologia; informàtica; lògica i 
història de les matemàtiques; matemàtica aplicada; probabilitat i estadística. 

 
b) Un representant, membre de l'IMUB, de cadascun dels col·lectius descrits en els 

apartats b), c) i d) de l'article 4. 
 

c) El degà de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica. 
 

d) El director i el subdirector de l'Institut. 
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2. Els representants als quals es refereix l'apartat a) del punt 1 seran escollits per tots els 
membres del col·lectiu d'entre els candidats que es presentin per cada àrea. Si una àrea no 
té cap candidat, tot els membres de l'àrea seran elegibles. Cada votant disposarà de tants 
vots com àrees i com a màxim podrà donar un vot a cada àrea. Els representants als quals 
es refereix l'apartat b) seran escollits pels membres dels col·lectius corresponents. 

 
3. El Consell de Direcció es renovarà cada quatre anys. 
 
4. El Director i el Subdirector actuaran com a president i secretari, respectivament, del Consell 

de Direcció. 
 
5. Els acords del Consell de Direcció s'adoptaran per majoria simple. 
 
6. Són funcions del Consell de Direcció la direcció científica i administrativa de l'Institut, en 

particular elaborar la memòria d'activitats i el pla de treball als quals fan referència els 
apartats a) i b) del punt 4 de l'article 7, i l'elecció del Director. 

 
 
Article 9. Direcció 
 
1. El Director és escollit pel Consell de Direcció d'entre els membres doctors de l'Institut que 

hagin presentat candidatura, i és nomenat pel Rector. La durada del mandat és de quatre 
anys. El nombre màxim de mandats consecutius és de dos. 

 
2. El seu cessament es produirà per expiració del mandat, renúncia, destitució o qualsevol altra 

causa de força major. 
 

3. Corresponen al Director les funcions següents: 
  

a) Representar oficialment l'Institut davant dels òrgans rectors de la Universitat de 
Barcelona i de les diverses institucions i entitats oficials i privades, nacionals o inter-
nacionals amb les quals l'Institut es relacioni. 

 
b) Dur a terme els plans i programes aprovats pel Consell de Direcció. 

 
c) Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari i del Consell de Direcció. 

 
d) Responsabilitzar-se de la gestió de les partides econòmiques assignades a l'Institut. 

 
e) Vetllar per la conservació, i millora si escau, dels locals i equipaments de l'Institut. 

 
f) Presentar la memòria anual d'activitats i despeses realitzades, el pla de treball i el 

pressupost per a l'any en curs per a la seva aprovació pel Consell Plenari. 
 

g) Elegir un subdirector d'entre els membres de l'Institut. 
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Article 10. Subdirecció 
 
Les funcions del Subdirector són les següents: 
 

a) Fer de fedatari de les actuacions de l'Institut. 
 

b) Actuar de secretari a les reunions del Consell Plenari i del Consell de Direcció. 
 

c) Assistir el Director en el desenvolupament de les seves tasques. 
 

d) Assumir les funcions per a les quals el Director el delegui i substituir-lo en cas d'absència. 
 
 
 
TÍTOL III. DIFUSIÓ I TRANSFERÈNCIA 
 
 
Article 11. Publicacions periòdiques 
 
1. La Universitat de Barcelona és propietària de la revista Collectanea Mathematica i l'Institut 

n'és responsable de l'edició. 
 

2. La revista Collectanea Mathematica té un comitè editorial, els membres del qual són 
nomenats pel Consell de Direcció. 

 
3. La revista Collectanea Mathematica podrà ser publicada i difosa per una empresa editorial 

mitjançant un conveni amb la Universitat de Barcelona. 
 
 
Article 12. Transferència de coneixement 
 
L'Institut difondrà esdeveniments científics i resultats de la investigació a través de mitjans 
electrònics o impresos i de contactes amb entitats públiques i privades, en els termes i amb 
compliment dels aspectes de confidencialitat que determinin les lleis i la normativa de la 
Universitat de Barcelona, per tal de propiciar accions de transferència de coneixement a àrees 
científiques, tecnològiques, de la salut, socials i altres que escaiguin. 
 
 
 
TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC 
 
 
Article 13. Partides econòmiques 
 
Per tal de dur a terme la seva gestió i les seves activitats l'Institut vetllarà per obtenir i mantenir 
els recursos següents: 
 

a) Una assignació anual de la Universitat de Barcelona per al finançament d'activitats 
científiques així com despeses de funcionament. 

 
b) Subvencions que els organismes públics i privats puguin atorgar a l'Institut per al 

desenvolupament de les seves tasques. 
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c) Ingressos derivats de projectes de recerca, prestacions de serveis i quotes d'inscripció 

en activitats científiques. 
 

d) Ingressos provinents d'altres fonts de finançament adients. 
 
Els crèdits de despesa associats als ingressos corresponents als apartats anteriors figuraran en 
el pressupost de l'IMUB, que a tal efecte es definirà com a lloc de despesa en el pressupost de 
la Universitat de Barcelona. 
 
 
Disposició final 
 
Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern. 
 
 
Barcelona, 14 de desembre de 2016 
 


