ADDENDA AL CONVENI DE CREACIÓ DEL CENTRE INTERUNIVERSITARI BARCELONA
GRADUATE SCHOOL OF MATHEMATICS (BGSMATH) ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, LA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA I EL CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA PER A LA INCORPORACIÓ DE LA
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Barcelona, XX de XXXXXXX de 2015

REUNITS
D’una part, el Sr. Dídac Ramírez i Sarrió, Rector Magnífic de la UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB), amb CIF
núm. Q‐0818001J, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, i en representació
d’aquesta, en virtut d’allò que disposen l’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats; l’article 73 dels Estatuts de la Universitat de Barcelona, aprovats Decret 246/2003, de 8
d’octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre de 2003) de conformitat amb el nomenament per Decret
160/2012, de 11 de desembre (DOGC núm. 6272 de 12 de desembre de 2012) de rector de la UNIVERSITAT
DE BARCELONA.
D’altra banda, el Sr. Enric Fossas Colet, Rector Magnífic de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
(UPC), amb CIF núm. Q‐0818003F, amb domicili a Barcelona, C/ Jordi Girona, 31 i en representació
d'aquesta, en virtut d'allò que disposen l'art. 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats; l'article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per l’Acord
GOV/43/2012, de 29 de maig (DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012) i de conformitat amb el
nomenament per Decret 257/2013, de 26 de novembre (DOGC núm. 6512 de 29 de novembre de 2013)
de rector de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA.
D’altra banda, el Sr. Ferran Sancho i Pifarré, Rector Magnífic de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA (UAB), CIF núm. Q‐0818002‐H, amb domicili a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), edifici
rectorat, campus universitari s/n, Barcelona i en representació d'aquesta, en virtut d'allò que disposen
l'art. 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; l'article 75.m) dels Estatuts de la
Universitat Autònoma de Barcelona, aprovats per Decret 237/2003, de 8 d’octubre (DOGC núm.3993, de
22 d’octubre de 2003 2012) i de conformitat amb el nomenament per Decret 64/2012, de 12 de juny
(DOGC núm. 6149 de 14 de juny de 2012) de rector de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
D’altra banda, el Sr. Jaume Casals Pons, rector Magnífic de la UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF), amb
NIF núm. Q‐5850017‐D, domicili a Barcelona, Plaça de la Mercè, 10‐12, i en representació d’aquesta en
virtut d’allò que disposen l’art. 20 de la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats, de 21 de desembre, els articles
50 i 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i
modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16
de novembre del 2010), i de conformitat amb nomenament per Decret 168/2013, de 28 de maig, de
rector de la UNIVERSITAT POMPEU FABRA. (DOGC núm. 6386, de 30 de Maig de 2013).
I, d’altra part, el Sr. Joaquim Bruna i Floris, en nom i representació del CENTRE DE RECERCA
MATEMÀTICA (CRM), amb domicili al Campus de la UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona),
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i CIF V‐63009138. Actua en la seva qualitat de Director del CRM, en execució del poders que té
reconeguts pel Consell de Direcció del CRM.
Les Universitats i el CRM seran denominats, en endavant, conjuntament les “Parts”.
Les Parts, amb plena capacitat per a convenir en nom de les entitats que representen i en funció dels
seus respectius càrrecs

EXPOSEN
I.

Que al gener de 2013 els grups de recerca en Matemàtiques de la Universitat Autònoma de
Barcelona (en endavant, “UAB”), de la Universitat de Barcelona (en endavant “UB”), de la
Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant “UPC”) i de la Universitat Pompeu Fabra
(en endavant, “UPF”), així com, el CRM van posar les bases per a la creació de la Barcelona
Graduate School of Mathematics.

II.

Que constatada la necessitat de potenciar la visibilitat internacional dels Doctorats en
Matemàtiques que s’imparteixen actualment a Catalunya, i amb l’objectiu d’impulsar les
seves activitats i dotar‐la d’una major visibilitat internacional, la UB, la UPC, la UPF i la UAB
van decidir que la Barcelona Graduate School of Mathematics es constitueixi com un centre
interuniversitari de recerca, sense personalitat jurídica.

III.

Que la UB, la UPC, la UPF i la UAB tenen la voluntat d’incrementar la seva col∙laboració en
recerca, desenvolupament i formació conjuntes, mitjançant la participació del seu personal
docent i investigador en les activitats gestionades per la Barcelona Graduate School of
Mathematics.

IV.

Que la UB, la UPC, la UPF i la UAB van acordar que inicialment, la Barcelona Graduate School
of Mathematics no tingui personalitat jurídica pròpia, i que les seves activitats siguin
gestionades pel (CRM), consorci que té com a missió estatutària fomentar la investigació i la
formació avançada en matemàtiques, en col∙laboració amb les universitats i altres
institucions de recerca de Catalunya, amb l'objectiu d’esdevenir un centre de reconeixement
internacional en aquest camp. El CRM té la consideració de centre de recerca de Catalunya,
identificat com a centre CERCA, essent‐li d’aplicació el règim jurídic establert al capítol IV del
Títol II de la Llei 7/2011, la Disposició Addicional Vuitena d’aquesta Llei, i la resta de
normativa específica que la Generalitat de Catalunya dicti en matèria de recerca.

V.

Que la necessitat peremptòria de crear el centre interuniversitari de recerca i formació en
Matemàtiques van propiciar perquè el 19 de desembre de 2014, sense la participació de la
UPF i de la UAB, la UB, la UPC, junt amb el CRM, formalitzessin un conveni de col∙laboració
per la creació d’un centre interuniversitari de recerca i formació en Matemàtiques, anomenat
BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF MATHEMATICS (en endavant BGSMath), sense personalitat
jurídica pròpia.
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VI.

Que la clàusula Quinzena de l’esmentat conveni de col∙laboració preveia la incorporació de
nous membres al BGSMath, mitjançant l’acceptació de l’esmentat acord i els seus annexos,
mitjançant la subscripció del mateix.

VII.

Que en data 12 de març del 2015, la UAB s’ha incorporat al centre mitjançant la signatura
d’una addenda al conveni.

VIII.

Que les parts signatàries del conveni de col∙laboració esmentat i la UPF estan interessades en
que aquesta darrera universitat s’incorpori al BGSMath.

Per tot l’exposat, les parts acorden la celebració d’aquest conveni de col∙laboració que es regirà per les
següents

CLÀUSULES

Única. Incorporació de la UPF al BGSMath
Les parts signatàries acorden la incorporació de la UPF al conveni de col∙laboració de 19 de desembre de
2014 pel qual es va crear un centre interuniversitari de recerca i formació en Matemàtiques, anomenat
BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF MATHEMATICS, en base al règim jurídic en ell establert (Annex I), el
qual és subscrit per totes les parts en prova de la seva conformitat.
I EN PROVA DE CONFORMITAT, les Parts signen el present document, per quadruplicat, en el dia i lloc
consignats en el seu encapçalament.

Per la UNIVERSITAT DE BARCELONA

Per la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

______________________________
Dídac Ramírez i Sarrió

______________________________
Ferran Sancho i Pifarré

RECTOR

RECTOR

Per la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Per la UNIVERSITAT POMPEU FABRA

______________________________
Enric Fossas Colet

______________________________
Jaume Casals Pons

RECTOR

RECTOR

Pel CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
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______________________________
Joaquim Bruna Floris
DIRECTOR
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