
VPremi Societat Catalana d’Economia

Bases del premi
1. La Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, convoca el

Premi Societat Catalana d’Economia per a la millor obra, treball o estudi en general so-
bre temes d’economia, realitzat dins de l’àmbit de terres de llengua i cultura catalanes,
publicat o inèdit. L’objectiu del premi és reconèixer i estimular els esforços per a una mi-
llor investigació.

2. El premi, de caràcter biennal, pot recaure tant en persones catalanes com de fora dels
Països Catalans, sempre que la seva investigació estigui realitzada en el seu àmbit. El
premi s’alterna amb el Premi Catalunya d’Economia.

3. La candidatura al premi podrà ser proposada pel mateix interessat en nom seu o amb
pseudònim o mitjançant propostes nominades per terceres persones.

4. Totes les candidatures rebudes seran estudiades per la Junta de Govern de la Societat,
constituïda en comitè ad hoc, que en seleccionarà un màxim de 5.

5. Un cop seleccionades les candidatures que opten al premi, es constituirà el jurat per a ad-
judicar-lo, que estarà format pel president, el vicepresident i el secretari de la Societat,
aquest darrer actuant de secretari del jurat, i 5 persones més de reconegut prestigi en el
camp de l’economia. D’acord amb aquest punt, el jurat del V Premi Societat Catalana
d’Economia 2004 està format per Pere Puig Bastard, Artur Saurí del Río, Antoni Serra
Ramoneda, Josep Manuel Basáñez, Joaquim Muns Albuixech, Josep Jané Solà, Andreu
Mas-Colell i Josep C. Vergés, el qual actua de secretari.

6. El jurat actuarà d’acord amb el sistema de votacions successives. En cadascuna d’elles,
cada membre del jurat votarà un nombre de candidats igual als que restin menys un i el
menys votat en cada ronda serà eliminat, fins a arribar al guanyador. Els possibles em-
pats entre candidats menys votats es decidiran pel mateix procediment de votació o vota-
cions successives de membres del jurat.

7. La quantia del premi, que no es podrà declarar desert, és de nou mil euros, quantitat pa-
trocinada per Caixa de Catalunya.

8. Els membres del jurat i de la Junta de Govern de la Societat Catalana d’Economia no po-
den ser candidats al premi mentre exerceixen aquesta funció.

9. El premi s’atorgarà la tardor de 2004. El lliurament es farà en un acte acadèmic que in-
clourà una conferència a càrrec del guardonat durant el proper any acadèmic 2004-2005.

10. Totes les propostes per optar al premi han d’anar adreçades a la Secretaria de la Societat
Catalana d’Economia, Institut d’Estudis Catalans, Carme, 47, 08001 Barcelona, fax
932 701 180 o a/e verges@valles.com, abans del 30 de juny.

Pere Puig Bastard Josep C. Vergés
President Secretari

Barcelona, abril de 2004
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Acta del jurat del premi

La Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, ha convocat el
V Premi Societat Catalana d’Economia, patrocinat per Caixa de Catalunya. Un cop seleccionades
les candidatures per la Junta de la Societat, s’ha constituït el jurat que, d’acord amb les bases de
l’any 2004, està format per Pere Puig Bastard, president,Antoni Serra Ramoneda, JoaquimMuns
Albuixech, Josep Jané Solà, Artur Saurí del Río, Josep Manuel Basáñez, Andreu Mas-Colell i
Josep C. Vergés, el qual actua de secretari.

Reunit a la ciutat de Barcelona, el jurat concedeix el V Premi Societat Catalana d’Economia
2004 a Ignasi Nieto i Joaquim Solà per la seva obra El sistema elèctric espanyol des de la pers-
pectiva industrial, un estudi original d’un sector poc transparent i massa polititzat que repassa
sistemàticament la viabilitat de la liberalització elèctrica.

Signa el secretari del jurat,
Josep C. Vergés

Barcelona, 5 d’octubre de 2004
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