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Diari Oficial de la Generalitatde Catalunya Núm. 3693- 6.8.2002

Beneficiari:UniversitatAutonomade Barcelona.
Objecte:
contribuiral finan~ent delesdespesesdela catedraUNESCOdePaui DretsHumansdurantl'any 2002.
Import:36.000euros.
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RESOLUCIÓ
UNI/2260!~002, ~e 30 de juliol, per la qu.al.es
dónapubllCltata 1~cord del Govem de9 deJuliol
de 2002, pel qual s'aproven la cons~ituciódel
Consorci Centrede RecercaMaternauca(CRM)
i elsseusEstatuts.
Ates que en.data9 dejuliol d7 2002el Govem
~e la Generahtat.va ~doptar 1Aco~d pel qual
s aproven la const~tUCIÓ
del ~nsorcl Centre de
RecercaMatematica (CRM) 1els seusEstatuts,
RESOLC:
. .
,
Dona~pubhcrtatal Acorddel.G?vern de la
G~nera:lt,atde Cata:unyad~ 9 d.~jtf~ de 2002~
pe qua s aproven a const~tucl e .onsorcl
Centre de ~ecercaMatematica(CRM) 1elsseus.
Estatuts.Lacordesmentatfi
guraannexaaques.

ta Resolucló.

RecercaMatematica,especialment
en I'ambit
dela formaciói la recercaencienciesmatematiquesa Catalunya,ha estatcoHaboranten el
finan~ament
del Centrea travésde lesfórmulesdefomentexistents.Durantaquestsanysel
Centrede RecercaMatematicade l'lnstitut
d'EstudisCatalanss'haconsolidatcomun deIs
més destacats instituts d'investigació
d'Europa
en l'amblt de la sevacompetencia
. I. ha actuat a1

jectiud'ésserunreferentcientíficinternacional
en aquestambit.
2.2 Sonfinalitatsespecífiques
delCentrede
RecercaMatematica:
a) Desenvolupar
projectesde recerca.
b) Invitar matematicssignificats,especialmentdel'estrangerper
realitzarestades
dellarga
durada al Centre de Recerca Matematica.
c) Posaren contactejoves
... mvestlgadors amb

servei deIsmatematics de totes les universitats
é
I
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matematics
significatius
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tat d'ambdues
parts que el Centre
Matematica
adopti la figura jurídica
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l'article55 de la Llei 13/1989,de 14dedesembre,
d'organització, procediment i regim jurídic de
l' Administració de la Generalitat de Catalunya,
a propostadel consellerd'Universitats, Recerca
i Societatde la Informació el Govern acorda:
'
-1
S'aprovalaconstituciódelconsorciCentre
de Recerca Matematica i se n'aproven els Estatuts, que espubliquen com a annex d'aquest
Acord.
-2.

. Elconsorcl Centre de RecercaMatema.
tica,mtegratper la Generahtatde Catalunya,
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. ns.eller Umversltats: Recerca
1Socletat de la Informacló
ACORD
de 9 dejuliol de 2002,del Govern de la Generalitat, pel qual s'aproven la constitució del Consorci Centrede RecercaMaternatica(CRM) i e/s
seusEstatuts.
L'lnstitut
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congressosi altres reunions científiquesi publicacionsespecialitzades.
f) Promoure la coHaboració amb altres institucions universitaries i de recerca.
g) Qualsevol altra finalitat relacionadaamb
la recerca en l'ambit de les matematiques.
Article 3
Personalitat i capacitatjurídica
El consorciregulat en aquestsEstatuts constitueix una entitatjurídica pública, de caracter
institucional, dotada de personalitat plena i independent de la deIsseusmembres,amb plena
capacitatper a la realització deIsseusobjectius.
.
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LespartsconsorciadesformalitzarT l'acta
constitutiva i nomenaranels seusrepresentants
als organs de decisió.
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mdefmlt, se sotmet al dret pubhc 1esregIra ¡J;er
.aquest.~
Estatuts~pel ~e.ureglament de reglm
mtem 1per les dlSposlclonslegals de caracter
general que li siguin d'aplicació.
4.2 L'actuació del Centre de RecercaMatematica queda, en virtut de la sevapersonalitat jurídica pública, als efectesde procediment
i recursosper via administrativa i jurisdiccional,
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de conferencies,
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dotat de personalitat jurídica propia.
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AIXí, el31 ~~juhol de 2001la Generah~atd.e
Cat~lunya, mltjan.~nt.el Departament d .Umv.ersltats,Recerca: Socletatde la ~nforma~ó,v.a
sIgnarun convem de coHaboracló amb 1 Instltut d'Estudis Catalans per a la constitució del
Consorci Centre de Recerca Matematica amb
la finalitat principal d.e<:o~tin~aramb l'activ!tat de recerca,formacló 1dlfusló de nous ~nelxements e~ l'ambit de ~es~ate~~ti~ues. i la
coHaboracló amb I.esumversltats 1mstltuclons
de recercaque ha Vlngut ~esenvolupantel Centre de RecercaMatematlca.
És per aixo que, d'acord amb el que disposa.
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4.3 Així mateix,sónd'aplicacióal Centre de
Recerca Matematica les normes ~ue regeixen
la jurisdicciópenal,civil i laboral respectea l' Administració de la Generalitat.

E!statuts
del consorciCentrede RecercaMaterna-

Article 5
Domicili
El Consorci té el seu domicili social a l'edifici C del campusuniversitari de la Universitat

Uca

Autonoma

ANNEX
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de Barcelona, 08193 Bellaterra.

d'Estudis Catalans va crear, l'any

1984, el Centre de Recerca Matematica amb
l'objectiu de posar a disposiciódeIsmatematics
catalansun centre d'investigacióque estimuli la
millora de la recerca matematica a Catalunya,
mitjan~nt programes de visita de destacatscientífics,programesde recerca,cursosi seminaris
i a fi de facilitar als joves investigadors la seva
participació activa.
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vaautontzar a scnpct a a ruversltat utunoma de.Barcel°!1a?el C~ntre.de.~ecerca
Matematicacoma mstitu:t~vers.tta~1pelqu~1
esva a,pro,:arel ,conve~1
d adscnp.cI?
subscnt
entre! Ins~ltut Est~d~sCatalans 1I esmentada umversltat11 dejuhol de 1994.
La GeneralitatdeCatalunyaconscientdela
importanciadela tascaquedesenvolupa
l'Institut d'EstudisCatalansa travésdel Centrede

~

Capíto11
Disposicions genera/s
.
Article 1
Entitats que integren el consorci
L' Administració de la Generalitat de Catalunya,per mitja del Departamentd'Universitats,
Recercai Societat de la Informació, i l'lnstitut
d'Estudis
constitueixen un consorci
bl d Catalans
.
' óCe
am a enommacl
ntre de R ecercaM ate-

matica.

Article 2
Objectiusi finalitats
2.1 L'objectiu del Centre de RecercaMate-

maticaésla recerca,la formacióavan~ada
en
l'ambitdelesmatematiques,
mitjan~nt la col.laboraciói les sinergiesambles universitatsi
institucionsderecercade Catalunyaambl'ob-

CAP!TOL
2
Organs de govern
Article 6
Organs de govern
Centre de RecercaMatematica esregira pels.
organs següents:
a) El Consell de Direcció.

.
b) El dIrector.

Article 7
Composiciódel ConselldeDirecció
7.1 El ConselldeDirecció,organsuperior
de decisiói administraciódel Centre de Recerca

Matematica,estaformatper:
a) El president,queserael consellerd'1!niversitats,Recercai Societatdela InformaCló,
o
personaen qui delegui.

