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I.^i ti^^rirt.it (';italana d^t^:cun^^n^ia- filial de I^In^^titu^ d-E^uidi^ <'a^al:ui^, li;i run^uia^ ^•I ^'I

I'rcmi f^erran ^Armcngul i I-ubau, paU-ucinat per la Fundaci^i Armengul i Mir. Un rop sclccciona-

des les candidatures per la Junto de la Societal , s'ha cunstituit el just yue, d'acord amb les bases

de I'any 199K , estd fornuit per Julep Jane i Sole, president, Francesc Bunct nrmengul, Josep

C'ercus Martinez, Pere Puig i Bastard , i Julep C'. Verges, el yual actua de secretari.

Reunit a la Ciutat de Barcelona, el just concedeix per unanimitat el Premi Ferran Armengol i

Tubau I99fi a Ranxm Morral Soldevila per la seva obra sobre 1'asseguran4a de credit LY s^^,^'urr, de

w-c^ditn. F_spe^^^iu/ rc^^erenciu c^ /ci de/imi^n^•irin de/ ries,^^o, un estudi juridic extens i inters, molt

ben documental yue no s'escapa de critiair la male detinicio juridica yue fan ell politics i ell jut-

ges, isap interpreter I' impacte de la Uniu Europea i la priictica comercial real, yue no coincideix

amb la IIeU•a de la Ilei perb si amb I'espcrit de Ies relations comercials.

Signa el secretari del just,

Josep C .Verges

Barcelona , I K de mar4 de 1999
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Bases del VI Premi Ferran Armengol i Tubau 1998

1. La Societat Catalana d'Economia, filial de l' Institut d' Estudis Catalans, convoca el Premi

Ferran Armengol i Tubau per a la millor obra, treball o estudi sobre les assegurances, pu-

blicat o inedit. L'objectiu del premi es reconeixer i estimular els esforgos per a una millor

investigaci6 en el camp de les asegurances.

2. El premi, de caracter triennal, pot recaure cant en persones catalanes com de fora dels

Paisos Catalans.

3. La candidatura al premi podra ser proposada pel propi interessat en nom seu o amb

pseudbnim, o mitjangant propostes nominades per terceres persones.

4. Totes les candidatures rebudes reran estudiades per la Junta de la Societat, constituida en

Comite Ad Hoc, que en seleccionara un maxim de cinc.

5. Un cop seleccionades les candidatures que opten al premi, es constituira el Jurat per adju-

dicar-lo, que estara format pel president, vice-president i el secretari de ]a Societat, aquest

darrer actuant de secretari del Jurat, i dues persones mes de reconegut prestigi en el camp

de les assegurances. Les deliberacions del Jurat seran secretes. D'acord amb aquest punt

el jurat del 11 Premi Societat Catalana d'Economia 1998 esta format per Josep Jane i Sofa,

Pere Puig i Bastard, Francesc Bonet Armengol, Josep Cerc6s Martinez, i Josep C. Verges,

el qual actua de secretari.

6. El Jurat actuary d'acord amb el sistema de votacions successives. En cadascuna d'elles,

cada membre del Jurat votary un nombre de candidats igual als que restin menys un, i el

menys votat a cada ronda sera eliminat, fins arribar al guanyador. Els possibles empats

entre candidate menys votats es decidiran pel mateix procediment de votaci6 o votacions

successives de membres del Jurat.

7. La quantia del premi es de cincentesmil pessetes (500.000 Ptes.), quantitat patrocinada

per la Fundaci6 Armengol i Mir. Si el premi resta desert, la Societat Catalana d'Economia

podra destinar-ne l'import a un treball d'investigaci6 sobre assegurances d'un estudi6s,

sota a direcci6 dun membre del jurat, el qual sera publicat en l'Anuari de la Societat

Catalana d'Economia.

8. Els membres del Jurat i de la Junta de la Societat Catalana d'Economia no poden ser can-

didats al premi mentre exerceixen aquesta funci6.

9. El premi s'atorgara el primer trimestre de 1999. El lliurament es fara en un acte academic

que incloura una conferencia a carrec del guardonat durant I'any academic 1998-99.

10. Totes les propostes per optar al premi han d'anar adrecades al Secretari, Societat Catalana

d'Economia, Institut d'Estudis Catalans, Carme 47, 08001 Barcelona, Fax 932 701 180 0

e-mail verges@valles.com, abans del 31 de desembre.

Josep Jane i Sola Josep C. Verges

President Secretari
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