ANNEX núm. 1

Convocatòries i actes de les reunions realitzades

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE L’INSTITUT DE RECERCA
HISTÒRICA
Dia: 18 de febrer de 2010
Lloc: sala de l’Institut de Recerca Històrica (Facultat de Lletres)
Assistents: Soraya Belmonte Puertas, Genís Barnosell Jordà, Gerardo Boto Varela, Josep
Burch i Rius, Rosa Congost Colomer, M. Esperança Correu Perales, Eugeni Cros Arnay, Lídia
Donat Pérez, Ricard Expósito Amagat, Maximiliano Fuentes Codera, Anna M. Garcia Rovira,
Gabriel Jover Avellà, Antonio López Estudillo, Alejandro Martínez Giralt, Bàrbara Medina
Boronat, Josep Maria Nolla Brufau, Pere Orti Gost, Laura Romero Torres, Enric Saguer Hom,
Núria Sala Vila, Lluís Sales i Favà, Lluís Serrano Jiménez, Josefina Simon Reig, Narcís Soler
Masferrer, Xavier Torres Sans, M. Elisa Varela Rodríguez, David Vivó Codina, Jordi Vivo
Llorca.
Excusats: Miquel Borrell Sabater, Mar Bosch Surroca, Rubén Doll Petit, Ricard Expósito
Amagat, Rosa Lluch Bramon, Mª Assumpta Roig Torrentó, Xavier Solà Colomer.
A les 11.30 h es reuneix el consell i es procedeix segons l’ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del Consell d’Institut de 11
de juny de 2009
S’aprova per assentiment l’acta prèviament enviada per correu electrònic.
2. Contracte-programa: inici de la “reflexió estratègica”.
Xavier Torres exposa la reflexió estratègica i entre els assistents es tracten els següents temes:
Normalització del GREC; activitats a fer els propers 3 anys; discussió sobre els indicadors i els
punts forts/febles. Es discuteix sobre l’estat d’actualització i el procés de validació del
currículum al GREC i es posa en dubte que els compromisos pels propers anys comptin tots
iguals. Josep Burch fa referència a documentació amb explicacions sobre les valoracions de la
recerca al web de l’AGAUR.
3. Estat de comptes 2009
La secretària informa que els números de l’Institut s’estan posant al dia. No s’ha pogut enllestir
perquè s’ha hagut de carregar les despeses de les Acciones Complementarias de 2009 als
diferents comptes de les seccions a les que pertanyen els responsables d’aquestes, per tal de
procedir als pagaments. S’està fent el resseguiment de tota aquella despesa que s’haurà de
traspassar en el moment que s’obrin les corresponents unitats de despesa i aleshores es podrà
procedir a fer un estat de comptes real del 2009-2010.
4. Inventari de pèrdues de llibres en el trasllat de la biblioteca.
La secretària informa que en el moment de fer el trasllat dels fons de la biblioteca de l’IRH a la
Biblioteca de Lletres es va elaborar un llistat de llibres que no s’han trobat. Com que el llistat
és ampli, s’acorda passar per correu electrònic aquest llistat abans de la propera reunió, per tal
5. Precs i preguntes
Núria Sala proposa la compra d’una cafetera per posar a la Sala de l’IRH, per tal de no haver de
fer cues a la cafeteria.
Sense cap altre prec ni pregunta, el Director aixeca la sessió, de la qual estenc aquesta acta.
Narcís Soler Masferrer
Secretari de l’Institut de Recerca Històrica

Nota: No s’adjunta acta de la reunió del dia 07/04/2010 perquè està pendent d’aprovació a la propera
reunió de Consell d’Institut.

