
 

ACTA JUNTA ORDINARIA 

 
Lloc i data: Lleida, 13 de juny de 2021 
Hora: 12 hores 
Lloc: virtual: 
https://eu.bbcollab.com/guest/cd5f8b3af27b496aac36128e8667b1f1 
 
Assistents: 
Flocel Sabaté, president 
Antoni Furió, vicepresident 
Carlos Laliena, tresorer 
Maria Barceló, secretària 
Carles Barral-i-Altet, vocal 
Aymat Catafau, vocal 
Charles Dalli, vocal 
Fulvio delle Donne, vocal 
 
Excusen la seva absència: 
Luciano Gallinari, sots-secretari 
Pietro Corrao, vocal 
Antonio Cortijo, vocal 
Eleni Sakellariou, vocal 
Nada Zecevic, vocal 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
1.-  Concessió ajuts de mobilitat 
2.- Autorització de signatures de socis d’acord a l’article 37 dels estatuts 
3.- Comentari de les reformes a la pàgina web i dinamització de la 
biblioteca 
4.-  Valoració de la concessió dels premis HISCOAR per a tesis doctorals 
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5.- Noves activitats, contactes i estratègies 
6.- Precs i preguntes 
 

ACTA 

 D’acord amb la convocatòria la reunió s’inicia a  les 12 hores de 

manera virtual. 

 Punt  1.- Concessió d’ajuts de mobilitat 

 El president exposa la funció i les convocatòria d’ajut a la mobilitat 

per a membres d’HSICOAR menors de 30 anys  i comenta que s’ha rebut la 

petició de Núria Préixens Vidal (sòcia nº      ) per a participar en un congrés 

a Lisboa el proper setembre. S’ha adjuntat tota la documentació en la 

convocatòria. Exposa que sembla adient atorgar un ajut de fins a 250 € 

segons els justificants de desplaçament i estada que ella aporti. S’aprova 

per unanimitat. 

 Punt 2.- Autorització de signatures de socis d’acord a l’article 37 

dels estatuts 

 El president recorda que segons l’article 37 dels estatuts generals , 

en els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de 

crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president, el tresorer i 

el secretari; a més, la Junta Directiva pot autoritzar que hi consti també la 

firma d’altres socis. Aquesta potestat es va emprar el 24 de juliol de 2018, 

quan la junta va autoritzar que hi constés Jesús Brufal Sucarrat (soci núm.  

36). La motivació fou d’eficàcia, en posseir el domicili en la mateixa seu 

que l’entitat bancària. Aquest soci, però ha notificat que ha canviat de 

domicili per raons laborals i que, per tant, no podrà efectuar aquestes 

funcions. Per això el president sol·licita a la junta que s’extregui l’accés la 

signatura de Jesús Brufal Sucarrat i que, en canvi, s’hi afegeixi la de Maria 
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López Carrera (sòcia núm. 42), la qual cosa redundarà en eficàcia en tots 

els tràmits bancaris. Així s’aprova per unanimitat. 

 Punt 3.- Comentari de les reformes a la pàgina web i dinamització 

de la biblioteca 

 El president exposa les dades que mostren l’elevat seguiment 
d’HISCOAR a les xarxes, l’elevat nombre de descàrregues i circulació del 
butlletí mensual i les consultes a la web.  
 
4.-  Valoració de la concessió dels premis HISCOAR per a tesis doctorals 
5.- Noves activitats, contactes i estratègies 
6.- Precs i preguntes 
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