
Premi Catalunya d'Economia
(Societat Catalana d'Economia)

1. La Societat Catalana d'Economia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, convoca el
Premi Catalunya d'Economia per a la millor obra, treball o estudi en general sobre l'eco
nomia catalana, publicat o medito L'objectiu del premi és reconeixer i estimular els esfor
cos per un millor coneixement de la realitat económica catalana.

2. El premi, de carácter anual, pot recaure tant en persones catalanes com de fora de
Catalunya.

3. Totes les candidatures rebudes seran estudiades per la Junta de la Societat, constituida
en Comité Ad Hoc, que en seleccionara un maxim de cinc.

4. Un cop seleccionades les candidatures que opten al premi, es constituirá el Jurat per
adjudicar-lo, que estarara format pel president, el vice-president y el secretari de la Socie
tat, aquest darrer actuant de secretari del Jurat, i dues persones més de reconegut prestigi
en el camp de l'economia. Les deliberacions del Jurat seran secretes. D'acord amb aquest
punt, el jurat del Premi Catalunya d'Economia 1991 esta format per Joaquim Muns i Al
buixech, Josep Jané i Sola, Antoni Serra i Ramoneda, Josep Manuel Basáñez, i Josep C.
Vergés, que actua de secretario

5. El Jurat actuara d'acord amb el sistema de votacions successives. En cadascuna d'elles,
cada membre del Jurat votara un nombre de candidats igual als que restin menys un, i
el menys votat a cada ronda sera eliminat, fins a arribar al guanyador. EIs possibles em
pats entre candidats menys votats es decidiran pel mateix procediment de votació o vota
cions successives de membres del jurat.

6. La quantia del premi, que no podrá declarar-se desert, és d'un milió de pessetes
(1.000.000 Ptes.), quantitat patrocinada per la Caixa d'Estalvis de Catalunya.

7. EIs membres del Jurat i de la Junta de la Societat Catalana d'Economia no poden
ser candidats al premi mentre exerceixen aquesta funció.
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8. El premi s'atorgara ellO d'octubre de 1991. Ellliurament es fara en un acte academic
que incloura una conferencia a carrec del guardonat, durant el mes de novembre del 1991.

9. Totes les propostes per optar el premi han d'anar adrecades al Secretari, Societat Ca
talana d'Economia, Institut d'Estudis Catalans, Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona,
abans del 31 de maig de 1991.
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