
Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’ACIA

Data : 26 d’octubre de 2007
Lloc : Universitat d’Andorra, Sant Julià de Lòria
Hora : Un quart de set

Assistents (per ordre alfabètic):

Socis ACIA:
Agell, Núria
Aguiló, Isabel
Angulo, Cecilio
Dellunde, Pilar
Fàbregues, Àngela
Falomir, Zoe
Godo, Llúıs
Levy, Jordi
López, Maite
López de Mántaras, Ramon
Nin, Jordi
Puyol, Josep
Sánchez, Germán
Sánchez, Mónica
Sandri, Sandra
Sierra, Carles
Torra, Vicenç
Valls, Aı̈da
Vinyals, Meritxell

Convidats no socis:
Dorca, Aleix
Gil, Sergio
Nicolau, Miquel
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Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta del 27 d’octubre de 2006, celebrada a
Perpinyà

2. Informe de la Presidenta

3. Informe econòmic del tresorer

4. Informe Butllet́ı de l’ACIA

5. Informe dels organitzadors del CCIA 2007

6. Proposta CCIA 2008

7. Altres assumptes

8. Precs i preguntes

Acords

1. Després d’haver estat recollides les esmenes enviades per correu elec-
trònic, s’aprova l’Acta del 27 d’octubre de 2006, celebrada a Perpinyà,
per assentiment.

2. La Presidenta, Núria Agell, informa,

La candidatura a ECCAI Fellow proposada enguany per l’ACIA,
na Carme Torras (CSIC-UPC), ha estat aprovada per l’ECCAI
Board i rebrà la seva distinció a l’ECAI 2008. D’aquesta forma,
són 5 els membres de l’ACIA que són ECCAI Fellow.

A l’IJCAI 2007 de l’́India hi van participar 29 investigadors es-
panyols, del quals 19 són membres de l’ACIA, d’entre uns 2000
assistents. Això suposa una participació molt digna: 11è lloc
mundial, 5a posició entre els europeus.

Al mateix IJCAI 2007 es va presentar i defensar per part del Carles
Sierra la candidatura de Barcelona per organitzar l’IJCAI 2011.
Després d’unes votacions molt renyides, es va concedir a Barcelona
l’organització. Segons va afegir el Ramon López de Mántaras, la
presència de l’ACIA en aquest fòrum ha de ser molt significativa.

La reunió de l’ECCAI Board del 24 d’agost d’enguany a Bèlgica
va tenir poca participació, com és habitual en les reunions d’anys
senars. Entre els temes tractats, destaquen,
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– La proposta de l’AAAI de crear societat a nivell internacional
no va tenir bona acceptació des d’ECCAI, com comenta en
Ramon López de Mántaras.

– A partir d’ara, la candidatura a ECCAI Fellow pot ser pro-
mocionada per 2 ECCAI fellows, a més, a més, del sistema
habitual.

– L’ECAI 2008 es farà a Patras (Grècia) del 21 al 25 de juliol i
el dia últim d’enviament d’articles és el 25 de febrer de 2008.

– Es va aprovar crear una llista de distribució d’informació i
una altra de discussió.

– L’ECAI 2010 es celebrarà a Lisboa.

3. En Carles Sierra, com a tresorer de l’ACIA informa que el saldo de
l’Associació a l’exercici 2006 era de �14460. Les aportacions enguany
provenen d’un increment d’ingressos per l’increment de quota, del re-
torn de �1200 per part de l’organització del CCIA2006 a Perpinyà,
l’aportació de �1385 per part de l’organització de la UdG com a 50%
del benefici del CCIA2005 a l’Alguer. Aix́ı, el saldo a data actual de
2007 és de �18510, dels quals �2911 són d’EUMAS i es quedaran fins
al 2011 per afrontar l’IJCAI. La previsió per 2008 inclou una entrada
d’ingressos per quotes de socis i sòcies de �5000 i una aportació al
voltant de �2000 per part del CCIA 2007. S’aprova el pressupost per
assentiment.

4. En referència al Butllet́ı, cal destacar,

• S’ha actualitzat la base de dades de socis i sòcies de l’ACIA.

• S’han demanat 2 ajuts al Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació.

• Pensant en la possibilitat de fer una edició en color del butllet́ı,
s’ha contactat amb diverses empreses.

• S’ha contactat l’empresa Tritó per la recerca d’esponsorització.

• Està a punt de sortir el número 40 del Butllet́ı.

• En Josep Puyol recorda que caldria regularitzar el dipòsit legal ja
que hi ha números que manca una còpia.

5. En Miquel Nicolau, com a president de l’organització local presenta un-
es transparències sobre l’evolució del congrés CCIA 2007. Finalment hi
ha hagut 75 inscrits (26 socis, 8 no socis, 35 estudiants, 2 conferenciants
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convidats i 4 membres del comitè local). La diferència entre els ingres-
sos finals previstos (�24430) i les despeses generades (�22641) serà
d’uns �2000. En referència a la publicació, s’aprova que pels propers
anys s’intenti editar el llibre amb tapa dura.

6. En Josep Puyol, de l’IIIA-CSIC, presenta la candidatura per al CCIA
2008. Es celebraria a l’Hotel Empúries, de la mateixa localitat, que
compta amb una sala per fins a 100 assistents i 38 habitacions. L’ofer-
ta d’allotjament es pot completar amb l’Alberg Empúries, proper a
l’hotel, o amb l’oferta hotelera del voltant. S’aprofitaria el fet de ser el
Centenari d’Empúries i de l’IEC.
Les dates serien el 23-24 d’octubre i faltaria per concretar l’activitat
social. En aquest sentit, la Sandra Sandri demanaria permetre una
tarda lliure i la Isabel Aguiló allargar algun temps mort.
La despesa per persona seria d’uns �105, incloent-hi el lloguer de sala,
dinars, pauses de cafè.
S’aprova la candidatura per assentiment.
La Presidenta comenta que ara el Consell Rector procedirà a decidir
els membres dels Comitès.

7. No n’hi ha

8. Enmig d’un debat engrescador, es presenten les següents preguntes,
precs i mocions:

• Moció presentada pel Ramon López de Mántaras, secundada pel
Carles Sierra, per a que l’Assemblea de l’ACIA no es celebri l’últim
dia del Congrés de l’Associació. S’aprova amb 18 vots a favor.

• En Llúıs Godo demana que la quota del congrés inclogui la quota
de l’ACIA per un any, per tal de poder participar en l’Assemblea.
La Presidenta comenta que això comportarà una mica més de feina
de gestió. En Vicenç Torra diu que si no es facilita un compte
corrent, aquest soci no seguirà. En Carles Sierra comenta sobre
com articular-ho. En Ramon López de Mántaras, en Josep Puyol
i la Isabel Aguiló també hi comenten.

• Moció presentada pel Carles Sierra, secundada per la Núria Agell,
per avançar el cobrament de quotes a un mes abans de la celebració
del congrés de l’ACIA. S’aprova amb 15 vots a favor.

• Moció presentada pel Carles Sierra, secundada pel Josep Puyol,
per permetre poder fer-se soci al mateix temps que la inscripció
anticipada i participar en l’Assemblea d’aquell any. S’aprova amb
15 vots a favor.
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• Moció presentada per la Núria Agell, secundada pel Carles Sierra
per tal que a l’Assemblea d’un cert any s’aprovi la candidatura
al congrés de 2 anys enllà. Extraordinàriament, a l’Assemblea de
2008 s’aprovaran les candidatures del 2009 i 2010. S’aprova amb
12 vots a favor.

• Moció presentada per la Isabel Aguiló, secundada per la Mónica
Sánchez, per fixar com a termini per a la presentació de candida-
tures el 31 de juliol. Si no hi ha cap candidatura presentada, el
Consell Rector es responsabilitzarà de la presentació d’una candi-
datura. S’aprova amb 16 vots a favor.

• Moció presentada pel Ramon López de Mántaras, secundada pel
Vicenç Torra, per facultar al comitè organitzador de congressos
de l’ACIA a que aquest pugui tenir una duració de 2 dies i mig.
S’aprova amb 15 vots a favor.

S’aixeca la reunió quan passen cinc minuts de dos quarts de vuit, sent
secretari en Cecilio Angulo.

5


