Reglament de règim intern de l’Institut Universitari
de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló (IMAC)

(Aprovat en la sessió núm. 35 del Consell de Govern, del dia 27 de novembre de 2009)

Preàmbul
L’Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló, a partir d’ara IMAC, és
un institut universitari d’investigació de la Universitat Jaume I creat pel Decret 57/2009, de
17 d’abril del 2009, del Consell de la Generalitat Valenciana, DOGV núm. 5998 de 22
d’abril del 2009. El present reglament de règim intern té com a finalitat essencial regular el
funcionament i organització de l’IMAC, d’acord amb els preceptes de la Llei orgànica
d’universitats i els Estatuts de la Universitat Jaume I.

Denominació i caràcter

Article 1. La denominació del centre és «Institut Universitari de Matemàtiques i
Aplicacions de Castelló (IMAC)».
Article 2. L’IMAC es constitueix com un institut universitari d’investigació propi de l’UJI
i es regeix pel que disposa la legislació universitària general, pels Estatuts i la normativa de
l’UJI i per les prescripcions del present reglament de règim intern.

Naturalesa i finalitats

Article 3. L’objectiu fonamental de l’IMAC és promoure a l’UJI activitats d’organització i
millora de la investigació en matemàtiques i les seues aplicacions, amb la màxima qualitat i
prestigi.
Article 4. Són fins de l’IMAC:
•
Promoure i aglutinar l’activitat comuna dels diferents grups d’investigació
en matemàtiques per mitjà de la posada en marxa de grans programes d’interès
multidisciplinari i avingudes temàtiques.
•
Fomentar la coordinació, cohesionar i donar suport a la investigació en
matemàtiques que es du a terme a la Universitat Jaume I.
•
Augmentar la capacitat investigadora i el nivell de la investigació en
matemàtiques a la Universitat Jaume I.

•
•
•
•
•
•

Augmentar la projecció interior de la investigació en matemàtiques a
l’UJI, per mitjà de la col·laboració amb altres instituts d’investigació i
departaments universitaris.
Augmentar la projecció exterior de la investigació en matemàtiques, per
mitjà de la participació en xarxes d’investigació, tant nacionals com internacionals,
la col·laboració amb altres grups en projectes de R+D+i, etc.
Col·laborar amb l’entorn empresarial de Castelló en el desenvolupament
de models matemàtics i participació en consultories de diversa índole, així com
fomentar la transferència de tecnologia matemàtica al sector productiu.
Facilitar que els grups o àrees menys competitius eleven el seu nivell de
qualitat.
Proporcionar un marc adequat per a la incorporació d’investigadors de
forma temporal.
Fomentar la cooperació internacional, especialment amb els països de la
Unió Europea i Llatinoamèrica, atraient joves investigadors.

Article 5. Per a la consecució d’aquests fins, l’IMAC durà a terme, entre altres, les
activitats següents:
•
Coordinació de les activitats d’investigació dels membres de l’IMAC per
mitjà de la creació de grans avingudes temàtiques que integren el màxim nombre
possible de grups.
•
Posada en marxa de programes d’investigació intensiva sobre temes
seleccionats de les matemàtiques, amb impacte i interès per a diferents grups i amb
aplicacions en la ciència i la tecnologia.
•
Organització de seminaris, trobades, conferències, tallers i congressos de
caràcter nacional i internacional a fi de fomentar la col·laboració amb altres grups
d’investigació i augmentar la projecció dels grups de l’UJI.
•
Organització de cursos de postgrau en col·laboració amb el Departament de
Matemàtiques de l’UJI i cursos d’investigació avançats a impartir per investigadors
visitants de l’IMAC.
•
Organització d’un programa continuat específic dedicat als aspectes
educatius i de difusió de les matemàtiques a l’UJI i a l’entorn de Castelló.
•
Realització d’activitats de coordinació científica com a centre de recursos
per al sector de didàctica de les matemàtiques, com a dipositari de diversa
documentació de referència en aquesta matèria.

Article 6. L’UJI podrà expedir títols, diplomes o certificats d’assistència a les persones que
participen en els cursos i activitats organitzades per l’IMAC. L’expedició de títols o
diplomes està subjecta al compliment dels requisits exigits pels Estatuts de l’UJI i la
reglamentació que té establerta en aquesta matèria.

Estructura i òrgans de govern

Article 7. El personal de l’IMAC està constituït pels seus membres permanents ordinaris,
per personal investigador en formació, pels membres adscrits a l’Institut i pel personal
d’administració i serveis adscrit a l’IMAC en la relació de llocs de treball de l’UJI, o
contractat per a prestar els seus serveis en l’IMAC.

Article 8. Del govern de l’IMAC s’encarreguen tant els òrgans unipersonals com els
col·legiats.
•
Òrgans col·legiats:
1.
El Consell de l’Institut.
2.
La Junta Permanent.
•
Òrgans unipersonals:
1.
La Direcció.
2.
La Subdirecció.
3.
La Secretaria.

Article 9. El Consell de l’Institut és el màxim òrgan de representació i govern de l’IMAC i
està constituït per:
•
La Direcció de l’Institut, que presideix el Consell.
•
Tots els membres permanents ordinaris de l’Institut.
•
Un representant del personal investigador en formació.
•
Un representant dels membres adscrits de l’Institut.
•
Un representant dels estudiants matriculats en els estudis oficials impartits
per l’Institut.
•
Un representant del personal d’administració i servicis adscrit a l’IMAC.
Cada representant serà elegit per i entre el seu col·lectiu i serà nomenat pel Rectorat a
proposta de la Direcció, per un període de quatre anys.

Article 10. El Consell de l’Institut s’ha de reunir, amb caràcter ordinari, almenys una
vegada al semestre per mitjà de convocatòria de la Direcció, per sol·licitud de la Junta
Permanent o a petició d’un terç dels membres del Consell.

Article 11. Les funcions del Consell de l’Institut són:
•
Vetllar pel compliment de les directrius generals d’actuació de l’IMAC,
especificades en el present Reglament.
•
Aprovar, amb un informe previ del Comitè Científic Assessor i de la Junta
Permanent, les propostes de programes d’investigació específics amb la requerida
antelació temporal, així com les altres activitats científiques de l’Institut.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrar els recursos propis de l’Institut dins del seu pressupost i
organitzar i distribuir les tasques entre els seus membres.
Aprovar la rendició de comptes i la memòria anual que ha de presentar la
Direcció.
Aprovar la memòria d’activitats docents i investigadores de l’Institut i
planificar la investigació i la docència.
Elaborar i aprovar la proposta de reglament de funcionament de l’Institut,
així com la modificació d’aquesta, d’acord amb els criteris generals establerts pels
òrgans de govern de l’UJI.
Elegir la Direcció de l’Institut.
Elegir tres representants del Consell en la Junta Permanent de l’Institut.
Elegir els membres adscrits a l’Institut.
Elegir els integrants del Comité Científic Assessor de l’Institut.
Aprovar, si escau, les sol·licituds d’incorporació a l’IMAC com nou membre
permanent ordinari del mateix, amb un informe previ de la Junta Permanent.
Impulsar el compliment de les funcions que atribueixen a l’institut
universitari d’investigació les lleis vigents i els Estatuts de l’UJI.
Sol·licitar informació sobre el funcionament de l’Institut.
Vetllar per la qualitat de la investigació i les activitats científiques
realitzades per l’Institut.
Qualsevol altra competència que siga atribuïda a l’Institut pels Estatuts de
l’UJI i altres normes aplicables.

Article 12. La Junta Permanent de l’Institut és l’òrgan encarregat de la gestió ordinària de
l’Institut i està formada pels membres següents:
•
La Direcció.
•
La Subdirecció.
•
La Secretaria.
•
Tres representants del Consell de l’Institut elegits pels membres d’aquest.

Article 13. La Junta Permanent s’ha de reunir almenys quatre vegades a l’any amb caràcter
ordinari, per convocatòria de la Direcció o per sol·licitud d’un terç dels membres d’aquesta.

Article 14. Són funcions de la Junta Permanent, a més d’assessorar la Direcció en aquelles
funcions que li siguen encomanades pel present reglament, les següents:
•
Fer un seguiment del compliment dels acords del Consell de l’Institut.
•
Elaborar la programació anual de l’activitat investigadora, així com la
memòria d’ingressos i despeses de cada exercici.
•
Proposar al Consell de l’Institut tant els avantprojectes de règim intern de
l’Institut com qualsevol modificació d’aquests.
•
Realitzar un seguiment dels resultats de les activitats dutes a terme per
l’Institut.

•
•

Elaborar una memòria anual de resultats per a l’aprovació, si escau, pel
Consell de l’Institut.
Informar sobre les sol·licituds d’incorporació a l’IMAC com nou membre
permanent ordinari.

Article 15. Per ser candidat a la Direcció de l’IMAC es requereix ser doctor o doctora i
membre ordinari de l’Institut.

Article 16. El director o directora de l’Institut serà elegit pel Consell de l’Institut. Serà
necessari obtenir un nombre de vots superior a la meitat del nombre de membres del
Consell. Si no s’obté la majoria absoluta, es realitzarà una nova elecció entre els dos
candidats més votats i resultarà elegit el que obtinga el nombre més alt de vots.

Article 17. El director o directora és nomenat pel Rectorat de l’UJI. El nomenament té una
validesa de quatre anys amb la possibilitat de ser reelegit una vegada de forma consecutiva.
En cas de cessament del director o directora, per qualsevol circumstància, el Consell ha de
convocar en el termini d’un mes l’elecció de la nova Direcció.
El Consell de l’Institut pot acordar així mateix la revocació de la Direcció, per mitjà de la
presentació d’una moció de censura, segons el procediment establert a aquest efecte en els
Estatuts vigents de l’UJI.

Article 18. Són funcions de la Direcció:
•
Convocar i presidir la Junta Permanent i el Consell de l’Institut.
•
Exercir la representació de l’Institut i la direcció acadèmica.
•
Dirigir la gestió ordinària de l’Institut.
•
Dur a terme els acords dels òrgans col·legiats de manera que es complisquen
fidelment els fins i objectius de l’Institut.
•
Supervisar i coordinar l’execució dels plans i programes d’investigació, així
com la resta d’activitats científiques.
•
Revisar i aprovar els informes que, de manera oficial, s’han de tramitar.
•
Elaborar els pressupostos.

Article 19. El subdirector o subdirectora de l’Institut és nomenat pel Rectorat a proposta de
la Direcció.
Són funcions de la Subdirecció:
•
Col·laborar amb el director o directora en la direcció de l’Institut.
•
Representar l’Institut en absència de la Direcció.
•
Substituir la Direcció a petició d’aquesta o en cas d’absència per permís,
llicència o malaltia.

Article 20. El secretari o secretària de l’Institut també ho és del Consell i de la Junta
Permanent d’aquest i és nomenat pel Rectorat a proposta de la Direcció de l’Institut.

Són funcions de la Secretaria:
•
Actuar com a tal en totes les sessions i, en conseqüència, redactar les actes i
ser fedatari i custodi de la documentació de l’Institut.
•
Assistir la Direcció en totes les funcions d’aquesta.
•
Assumir les funcions que li atribuïsca el Consell, en especial les
d’administració i tresoreria i aquelles altres que es consideren oportunes.
•
Vetllar pel compliment del Reglament i de la normativa legal que li
corresponga.

Personal

Article 21. El personal de l’Institut es divideix en:
•
Membres permanents ordinaris.
•
Personal investigador en formació.
•
Personal d’administració i serveis adscrit a l’IMAC en la relació de llocs de
treball de l’UJI, o contractat per a prestar els seus serveis a l’IMAC.
•
Membres adscrits a l’Institut.

Article 22. Els membres permanents ordinaris de l’Institut han de ser doctors funcionaris o
contractats a temps complet de la Universitat Jaume I amb experiència matemàtica
investigadora acreditada per mitjà d’un dels dos criteris següents:
1.
Tenir reconegut almenys un període d’activitat investigadora d’acord amb
les previsions del Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, de retribucions del
professorat universitari.
2.
Tenir una producció científica recent en matemàtiques, acreditada per mitjà
de l’existència, almenys, de cinc aportacions classificables com a ordinàries segons
l’Ordre de 2 de desembre de 1994, BOE del 3, per la qual s’estableix el procediment
per a l’avaluació de l’activitat investigadora en desplegament del Reial decret
1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari. Les
aportacions han de verificar els criteris generals establerts en l’article 7 de la dita
ordre. A més, han de formar o haver format part de l’equip d’investigadors d’algun
projecte d’investigació finançat en convocatòries públiques per part de la Unió
Europea, de les diferents convocatòries dels Plans Nacionals de R+D+i, de la
Generalitat Valenciana o a càrrec del conveni de col·laboració UJI-Fundació Caixa
Castelló.

Article 23. El professorat de l’UJI que complisca els requisits enunciats en l’article 22 pot
sol·licitar l’adscripció a l’IMAC com a membre permanent ordinari d’aquest, en funció de
les necessitats científiques i tecnològiques que es vagen creant. L’adscripció estarà
condicionada a l’informe de la Junta Permanent de l’Institut i a la posterior aprovació per
part del Consell de l’Institut.

Article 24. El personal investigador en formació està integrat pel col·lectiu a què fa
referència el Reial decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’estatut del personal
investigador en formació i pel personal investigador contractat (PIC) que estiguen realitzant
la tesi sota la direcció d’algun membre ordinari de l’IMAC o bé que hagen obtingut el títol
de doctor amb una antiguitat de, com a màxim, quatre anys.

Article 25. Podran ser membres adscrits de l’IMAC tots aquells investigadors dels
departaments i instituts de la Universitat Jaume I, així com d’altres universitats o centres
d’investigació, que col·laboren activament amb els membres permanents ordinaris de
l’Institut en tasques i projectes d’investigació. La sol·licitud d’adscripció ha de ser aprovada
pel Consell de l’IMAC per majoria simple, amb un informe previ de la Junta Permanent. En
el cas de membres procedents d’altres universitats o centres d’investigació, l’adscripció ha
de realitzar-se per mitjà del corresponent conveni entre les institucions respectives.

Article 26. Pèrdua de la condició de membre de l’IMAC.
•
Els membres de l’IMAC causaran baixa per alguna de les causes següents:
1. Per voluntat pròpia, comunicada per escrit a la Direcció.
2.
Per exclusió per part del Consell de l’Institut;
3.
Quan cessen les causes per les quals van adquirir la condició de
membres.
•
El membre que cometera actuacions contràries als fins de l’Institut o que
perjudique greument els seus interessos, podrà ser exclòs mitjançant un acord per
majoria simple del Consell de l’IMAC, a proposta de la Junta Permanent després de
la incoació del corresponent expedient. Prèviament a aquesta decisió, la persona
interessada serà escoltada en la instrucció de l’expedient i també en el Consell de
l’IMAC.

Article 27. Drets dels membre de l’IMAC.
•

Són drets dels membres permanents ordinaris, a més dels propis del personal
de la Universitat Jaume I:
1.
Formar part del Consell de l’Institut.
2.
Elegir i ser elegit per a càrrecs directius d’acord amb les disposicions
del present reglament.
3.
Participar en les activitats organitzades per l’IMAC i treballar per a
l’èxit dels seus fins.

4.
5.

Proposar la realització d’activitats i funcions de l’Institut.
L’ús dels locals i la infraestructura de l’IMAC dins de les
disponibilitats d’aquest i d’acord amb les normes que s’establisquen.
6.
Proposar per escrit als òrgans de govern les queixes i suggeriments
que estimen oportunes respecte a l’IMAC i les seues activitats.
7.
Proposar nous membres permanents ordinaris o adscrits de l’IMAC.
•

Són drets del personal investigador en formació de l’IMAC, a més dels
propis del personal de la Universitat Jaume I:
1. Elegir el representant corresponent en el Consell de l’IMAC.
2. Participar en les activitats organitzades per l’IMAC i treballar per a l’èxit dels
seus fins.
3. L’ús dels locals i la infraestructura de l’IMAC dins de les disponibilitats
d’aquest i d’acord amb les normes que s’establisquen.
4. Proposar per escrit als òrgans de govern les queixes i suggeriments que estimen
oportunes respecte a l’IMAC i les seues activitats.

Article 28. Són obligacions dels membres de l’IMAC, a més de les pròpies del personal de
la Universitat Jaume I:
1. Col·laborar per mitjà de la realització de la seua labor investigadora en el
desenvolupament de l’Institut, potenciant la seua àrea d’activitat i complint els
requisits de qualitat que eventualment s’establisquen en la memòria anual de
l’IMAC.
2. Respectar el que preveu aquest reglament.
3. Elaborar anualment un informe sobre les activitats realitzades.

Article 29. El Comitè Científic Assessor de l’IMAC estarà integrat per investigadors de
reconegut prestigi d’altres universitats de la Comunitat Valenciana, d’universitats de la
resta del territori nacional i d’altres centres investigadors estrangers. La seua composició
serà revisada cada quatre anys. Les possibles modificacions requeriran l’aprovació del
Consell de l’IMAC per majoria simple.

Article 30. Serà missió del Comitè Científic Assessor de l’IMAC assessorar el Consell en
la planificació de les activitats que s’han de desenvolupar, així com també proposar les
línies estratègiques d’actuació de l’IMAC, en particular quant als programes d’investigació
específics que s’han de desenvolupar.

Règim econòmic i financer

Article 31. L’Institut té un pressupost integrat en el pressupost general de la Universitat
Jaume I, i la gestió econòmica i patrimonial d’aquest es regeix per les normes i criteris que
estableix la Universitat.

Article 32. L’IMAC pot participar en convocatòries d’ajudes i subvencions d’entitats
públiques i privades a través dels òrgans corresponents de la Universitat Jaume I i en nom
d’aquesta. En particular, l’IMAC pot participar en convocatòries oficials de recursos
humans i infraestructures d’àmbit local, autonòmic, nacional o internacional.

Article 33. L’IMAC pot comptar amb un percentatge dels ingressos que la Universitat
Jaume I reba com a conseqüència de les despeses indirectes associats a projectes
d’investigació l’investigador principal dels quals siga membre de l’Institut.

Disposicions transitòries

Primera. Són membres de l’IMAC, a data d’aprovació d’aquest reglament, tots aquells
investigadors el nom dels quals figura en l’annex I.
Els membres de l’IMAC són, a tots els efectes, membres permanents ordinaris.

Segona. El primer Consell de l’IMAC s’ha de constituir en el termini d’un mes des de
l’aprovació d’aquest Reglament per part del Consell de Govern de la Universitat Jaume I.
En la seua primera sessió, presidida pel director provisional nomenat pel Rectorat, el
Consell de l’IMAC procedirà a la convocatòria d’eleccions a la Direcció, d’acord amb el
que estableix el present reglament.

Tercera. La composició del Comité Científic Assessor de l’IMAC es detalla en l’annex II.

Annex I : Membres de l’IMAC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miguel Barreda.
Antonio Beltrán.
Beatriz Campos.
Fernando Casas.
María Vicenta Ferrer.
Juan José Font.
Carlos Galindo.
Jorge Galindo.
Salvador Hernández.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Antonio López.
Ana Lluch.
Francisco J. Marco.
Vicente Martínez.
Jorge Mateu.
Pilar Orús.
Manuel Sanchis.
Amèlia Simó.
Purificación Vindel.

Annex II : Comité Científic Assessor de l’IMAC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Bonet, Universitat Politècnica de València.
Guy Brousseau, Université de Bordeaux (França).
Antonio Campillo, Universitat de Valladolid.
Tomás Chacón, Universitat de Sevilla.
George Christakos, San Diego State University (EUA).
Luis M. Cruz Orive, Universitat de Cantàbria.
Arieh Iserles, University of Cambridge (Regne Unit).
Ignacio Largo, Universitat Complutense de Madrid.
Steen Markvorsen, Technical University of Denmark (Dinamarca).
Francesc Michavila, Universitat Politècnica de Madrid.
Jan van Mill, Vrije Universiteit (Holanda).
Eric Renshaw, University of Stratchclyde (Regne Unit).
Eleuterio F. Bou, Università Degli Studi di Trento (Itàlia).

