
Assemblea General Ordinària 2021
(pendent d'aprovació)

Lloc: Escola Politècnica Superior, Campus de Cap Pont, Universitat de Lleida;
i tambés en línia, a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida.

Dia: 20 d'octubre de 2021
Inici: 18:22 (en segona convocatòria)

Assistents, socis:
Presencialment:
Teresa Alsinet, UdL
Cecilio Angulo, UPC
Ramón Béjar, UdL (vocal)
Tommaso Flaminio, IIIA-CSIC
Karina Gibert, UPC

Antonio Moreno, URV
Josep Puyol, IIIA-CSIC (president)
Marco Schorlemmer, IIIA-CSIC (secretari)
Aïda Valls, URV

En línia:
Isabel Aguiló, UIB
Josep Argelich, UdL
Eva Armengol, IIIA-CSIC (tresorera)
Vicent Costa, UAB
Joan Domingo, UPC
Zoe Falomir, UJI
Pere Garcia, IIIA-CSIC
Francisco Grimaldo, UV

Emilia López, UV
Ramón López de Màntaras, IIIA-CSIC
Lledó Museros, UJI (vocal)
Javier Ramiro Poveda
Jordi Sabater Mir, IIIA-CSIC
Carles Sierra, IIIA-CSIC
Mateu Villaret, UdG
CVC (rep. Josep Lladós)

Ordre del dia: 
 1  Aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera assemblea general celebrada en 

línia l'any 2020.
 2  Memòria d'activitats:

 2.1  Informe del president
 2.2  Estat de comptes octubre 2020 – octubre 2021
 2.3  Informe beques
 2.4  Informe premis
 2.5  Informe revista NODES

 3  Presentació de candidatures i elecció, si s’escau, del Consell Rector pel període 
octubre 2021 - octubre 2022

 4  Programa d'activitats i pressupost octubre 2021 – octubre 2022
 5  Presentació de candidatures al CCIA 2022
 6  Altres assumptes
 7  Precs i preguntes



Desenvolupament de l'assemblea: 

1 Aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera assemblea general celebrada 
en línia l'any 2020.

S'aprova l'acta amb 21 vots a favor (6 presencials i 15 en línia), cap en contra i cap 
en blanc.

2 Memòria d'activitats

2.1  Informe del president

Consell Rector: Es va fer una reunió per videoconferència, el 5 d'octubre.

Marató de TV3: Vam rebre 19 donacions de socis, sumant un total de 895 €. L'ACIA 
va acabar fent una donació de 1500 €, afegint-hi 605 €.

EurAI: Aquest any no vam presentar cap candidat a Fellow. A l'assemblea vam 
defensar que l'ECAI sigui anual, i així es va decidir. En Ramon López de Mántaras va 
ser el nostre representant. Vam respondre a la crida de AI Communications per 
publicar un treball premiat al nostre congrés o una tesi doctoral premiada: es va 
acordar enviar un article basat en el millor paper del CCIA 2018 (Clause Learning in 
Branch-and-Bound MaxSAT Solvers). Vam nominar (juntament amb l'AEPIA) l'Ulises 
Cortés per al Board de l'EurAI.

Socis: Els problemes de l'aplicació de socis han estat solucionats en part. La figura del
'soci d'honor' queda pendent de ser desenvolupada. En relació als socis institucionals, 
estem pendents que s'afilïin el BSC, l'empresa de'n Francisco Cruz i Atomian. Hi ha 
hagut la baixa de Tech4Freedom i d'ACCIÓ.

Adhesions: Ens hem adherit al Comitè Científico-Tecnològic Consultiu de l’agrupació 
estratègica ASPIRE liderada pel centre tecnològic Vicomtech en consorci amb Gradiant
i i2CAT.

ACAI 2022 (presenta la Karina Gibert): L'organitzarà l'ACIA conjuntament amb el 
xarxa europea TAILOR, amb el tema “Xplainable AI and Decision Support”. Les 
sessions seran online amb moments presencials de socialització i networking.

Difusió: Seguim incrementant la nostra presència en xarxes socials, també el grup de 
donesIAcat, que té una presència pròpia.

2.2  Estat de comptes octubre 2019 – octubre 2020

La tresorera presenta el balanç de saldos:

Balanç

Saldo 1-Oct-21 72.797,59

Saldo 1-Oct 20 68.989,50

Balanç 3.908,09



I el detall dels moviments:

Ingressos

CCIA 2020 0

Quotes socis 6.364,00

Socis institucionals 1.050,00

TOTAL 7.414,00

Despeses (executades 2019-2020)

Zoom 348,46

PayPal 241,96

EurAI 1278,00

Premis 600

Reunions Consell 
Rector

0

Gestoria Belmonte 344,13

Despeses bancàries 312,96

Marató de TV3 1500,00

Altres 563,17

TOTAL 5.188,68

Balanç: 2.225,32

En Marco Schorlemmer pregunta perquè la despesa de la Marató de TV3 és de 1500 €
quan la donació feta per l'ACIA era de 605 €, tenint en compte que els socis van fer 
donacions per valor de 895 €. Efectivament, es tracta d'un error que s'esmena de la 
següent forma:

Ingressos

CCIA 2020 0

Quotes socis 6.364,00

Socis institucionals 1.050,00

Contribució socis 
Marató TV3

895,00

TOTAL 8.309,00

Despeses (executades 2019-2020)

Zoom 348,46

PayPal 241,96

EurAI 1278,00

Premis 600

Reunions Consell 
Rector

0

Gestoria Belmonte 344,13

Despeses bancàries 312,96

Marató de TV3 1500,00

Altres 563,17

TOTAL 5.188,68

Balanç: 3.120,32

2.3 Informe beques

Beques per assistència a congressos 2020 (inscripció, transport, allotjament i/o 
manutenció). El pressupost era de 1.500€ (ACIA) + 1.200€ (PdD en Informàtica 
UAB). S'han fet dos convocatòries: 30 juny i 10 d’octubre 202. L'import màxim de 
l’ajut és de 500€.



2.4  Informe premis

Premi 'Marc Esteva Vivanco' a la millor tesi doctoral en IA: Es van presentar quatre 
tesis d'alta qualitat. Es va formar un jurat de cinc socis de l'ACIA que van valorar la 
qualitat i el nombre de publicacions associades a la tesis, l'originalitat, pertinència i 
rellevància del problema, l'impacte potencial, la qualitat en general, la correcció 
tècnica, l'avaluació experimental, la reproductibilitat i claredat d'exposició, i l'estat de 
l'art.

Premi al millor TFM/TFG: Es van rebre 24 TFMs i 8 TFGs, i s'ha donat un premi i dos 
accèssit. 
 
Premi de difusió: Es va rebre una proposta que ha estat premiada.

Nou premi pel bé comú: Es van rebre dues propostes, i un jurat de tres socis va 
escollir el guanyador sgons els criteris de: bé social, originalitat, rol de la IA en el 
contingut, col·lectiu a qui està adreçat, COVID-19.

2.5  Informe NODES

No s'ha fet res anguany, i en Marco Schorlemmer demana disculpes en nom del 
comitè editorial.

S'aprova la memòria d'activitats amb 21 vots a favor (5 presencials i 16 en línia), cap 
en contra i cap en blanc. S'aprova l'estat de comptes (incloent la correció que 
s'esmenta al punt 2.2) amb 24 vots a favor (5 presencials i 19 en línia), cap en contra
i cap en blanc.
 
3  Presentació de candidatures i elecció, si s’escau, del Consell Rector pel 
període octubre 2020 - octubre 2022

En Cecilio Angulo presenta una candidatura, formada per

President: Cecilio Angulo (UPC) 
Vicepresident: David Riaño (URV)
Secretaria: Zoe Falomir (UJI)
Tresorer: Josep Puyol (IIIA-CSIC) 
Vocals: Francisco Grimaldo (UV), Lledó Museros (UJI), Bea López (UdG), Eloi Puertas 
(UB),  Jordi Nin (URL), Martí Sánchez-Fibla (UPF) 

En Cecilio Angulo exposa que la IA és un element clau a l'agenda d'administracions i 
companyies. Cal visibilitzar la feina que s'ha fet, s'està fent i caldrà fer des de l'ACIA. 
Això vol dir: 

1. Posar a la societat en el centre del canvi, informant-la, fent-la partícip: política 
de difusió i de potenciació d’activitats. 

2. Situar l'ACIA com a ens neutral i àrbitre en la política Catalonia.IA de la 
Generalitat de Catalunya. Visibilitzar investigadores que ara no hi són 
representades per les seves institucions. Exportar aquesta voluntat a la resta 
de territoris de la nostra parla. 

3. Dissenyar un programa de formació, retenció i reincorporació de talent a través



de diversos instruments: visibilitat de beques i premis, incidència en els estudis
actuals reglats. 

4. En definitiva, mantenir l'ACIA com ha estat fins ara, la casa de tothom, on 
tothom hi ha crescut, tot incorporant aquells nouvinguts en aquest esperit 
integrador. 

Per tant, el programa que es presenta es basa en:

1. (i) mantenir l'ACIA com un lloc neutre de trobada; (ii) incidir en la societat i 
l'impacte de la IA; (iii) pressionar estratègies d'IA en temes de formació i 
talent; (iv) mostrar-nos com agent neutre d'assessorament. 

2. Convidar a participar a
◦ gent de les Illes Balears
◦ gent d'entitats infrarepresentades (centres tecnològics) 
◦ gent que té acció exterior 

3. Pensar en accions d'impacte a curt termini i/o accions a molt llarg termini i que 
puguin tenir impacte a futur: 
◦ algun ajut d'intercanvi d'estudiants utilitzant ajuts drac / Xarxa Lluís Vives 
◦ incidir en temes de NLP en l'àmbit català-valencià 
◦ invertir temps en xarxes socials 
◦ petit cicle de xerrades de gent que ha obtingut algun tipus de beca ACIA i 

veure que fan
4. Fer una lectura de quins són els socis actuals i quines són les sòcies target
5. Fer una lectura àmplia dels stakeholders al voltant de l'ACIA (academia, 

empresa, societat) i de quina manera els estem donant resposta com a 
associació que promou la IA als territoris de la nostra llengua. 

La candidatura presentada per Cecilio Angula queda escollida amb 22 vots a favor (5 
presencials i 17 en línia), 1 vot en contra (cap de presencial i 1 en línia) i 1 vot en 
blanc (cap de presencial i 1 en línia).

4 Programa d'activitats i pressupost octubre 2019 – octubre 2020

El programa ha estat presentat amb la candidatura en el punt 3.

En Pere Garcia comenta que cal augmentar la presència d'empreses a l'associació i les
activitats dirigides a empreses, i també que el Consell Rector necessita incloure 
representats d'empreses.

En Josep Puyol i en Cecilio Angulo comenten que en el passat això s'ha tingut en 
compte, i que també es tindrà en compte en el futur.



El tresorer electe presenta el pressupost:

Ingressos

Quotes socis 6.000

Socis institucionals 1.500

CCIA 2021 1.000

ACAI 2022 1.000

TOTAL 10.000

Despeses

Beques 3.000

Premis 1.600

Suport a
esdeveniments

2.000

Afiliació a EurAI 650

Nodes 4.000

Despeses diverses 1.500

Gestoria 400

TOTAL 13.150

Balanç : -3.150

S'aprova el programa d'activitats amb 25 vots a favor (5 presencials i 20 en línia), cap
en contra i cap en blanc. S'aprova el pressupost amb 24 vots a favor (5 presencials i 
19 en línia), cap en contra i cap en blanc.

5  Presentació de candidatures al CCIA 2022

Tommaso Flaminio presenta una candidatura amb comitè organitzador de l'IIIA-CSIC 
per organitzar el CCIA 2022 a Sitges.

Dates: 19-21 d'octubre
Seu: Medium Sitges Park Hotel
Allotjament: Medium Sitges Park Hotel o Medium Romàntic Hotel
Activitats socials: Visita guiada al Museu de Maricel
Sopar de gala: Museu de Maricel

Hi ha diverses preguntes sobre les tarifes de l'hotel, si s'ha pactat un preu, si s'ha 
pactat un bloqueig de determinat nombre d'habitacions i sobre quin és el break-even 
point. En Tommaso Flaminio comenta que no hi ha res concretat, però que hi ha 
disponibilitat de reservar en altres hotels del mateix propietari, i que per tant hi ha 
diversos nivells de pressupost per acabar tenint un break-even point raonable.

S'aprova la candidatura presentada per en Tommaso Flaminio amb 25 vots a favor (6 
presencials i 19 en línia), cap vot en contra i 1 vot en blanc (cap de presencial i 1 en 
línia).

6  Altres assumptes

CCIA 2021: Tere Alsinet comenta la preparació i el desenvolupament del congrés: la 
sessió de premis presencial, la nova de presentacions curtes. N'Aïda Valls proposa 
mantenir les presentacions curtes en el futur. També presenta l’eina virtual per les 
següents sessions, com fer votacions pels pòsters, el millor article votat pels revisors 
presentat avui, conferències convidades, organització dels articles per temàtiques, i  
special issues.



7  Precs i preguntes

La Karina Gibert proposa institucionalitzar una sessió de DonesIACat en els CCIA per 
explicar les activitats.

En Fran Grimaldo agraeix la proposta com a president CCIA2022, molt honorat, es 
posa a disposició per tot el que calgui. Només demana que li deixin fer traques i 
zombis!

En Javier Poveda pregunta si hi haurà un gir cap a les aplicacions i la industria deixant
una mica de banda la recerca bàsica. En Cecilio Angulo contesta que aquesta no és la 
intenció, de cap manera, potser intentar captar el món més industrial però no deixar 
de banda la recerca bàsica. En Josep Puyol insisteix en que l’associació sempre a 
reivindicat ser científica per sobre de tot, encara que s’intenta atreure tots els sectors 
de la IA.

En Pere Garcia pregunta sobre la conveniència de tenir gent d’empreses al Consell 
Rector. En Josep Puyol contesta que ja ha passat (Tech4Freedom) però que els 
problemes del dia a dia no van deixar donar els fruits esperats, malgrat la bona 
disposició.

En Carles Sierra demana atraure o identificar socis dones amb una altre rellevància en
el món empresarial.

Josep agraeix als membres sortints del Consell Rector. Insisteix en la bona feina, els 
bons moments malgrat la pandèmia, i es mostra profundament agraït a l’ACIA per la 
confiança tot aquest temps. També felicita i desitja molt èxit a en Cecilio Angulo com 
a nou president i al seu Consell Rector, i expressa la plena confiança i avantatges dels
canvis i les noves idees per la salut de l'ACIA. També agraeix a en Tommaso i la resta 
de membres per assumir l’organització del CCIA 2022 a Sitges, i expressa també 
l'agraïment a tots els assistents al CCIA 2021 així com la magnífica organització.

El president dóna per finalitzada l'Assemblea General ordinària, de la qual, com a  
secretari, estenc aquesta acta. 

El secretari Vist i plau
El president


