
Curs 2004-2005

Acta de la Junta General

S’obre la sessió a les 18.45 hores del dimecres 22 de juny del 2005 i acaba a les 19.30 hores.

Assistents: Pere Puig (president de la Societat), JoaquimMuns (delegat de l’Institut d’Estudis
Catalans), Artur Saurí, Josep C. Vergés, Eduard Arruga, Roldan Martínez, Pere Lleonart, Maria
Antònia Tarrazón, Víctor Pou, JosepArmadas, Francesc Bonet, Josep Maria Carrau i Ernest Sena.

1. Acta de la XXIII reunió, celebrada el dijous 3 de juny del 2004: es llegeix i s’aprova.

2. Informe sobre el curs 2004-2005: es llegeix i s’aprova. Hem organitzat onze activitats,
atorgat el V Premi Societat Catalana d’Economia i el VIII Premi FerranArmengol i Tubau, i con-
vocat el X Premi Catalunya d’Economia. Avui, la Societat té 265 socis: durant el curs s’han pro-
duït tres altes i onze baixes, tres d’elles per defunció. La Junta General expressa el seu condol per
aquests traspassos, així com pel del president de l’Institut, Josep Laporte.

3. Estat de comptes 2004 i pressupost 2005: es llegeix el corresponent informe i s’aproven
l’estat de comptes i el pressupost. S’encarrega a la Junta de Govern la preparació d’un estudi so-
bre socis, quotes, retribucions a conferenciants, etc., que haurà de presentar en una propera reunió
de la Junta General.

4. Informe del president: durant el curs 2005-2006 es preveu continuar amb una intensa acti-
vitat de conferències, atorgar el X Premi Catalunya d’Economia, convocar el VI Premi Societat
Catalana d’Economia, i iniciar un projecte de publicacions sobre la col·lecció de grans economis-
tes, patrocinat per la Fundació Cultural Banesto.

5. Renovació de la Junta de Govern: s’aprova el nomenament dels següents càrrecs per als
propers quatre anys:

Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: EduardArruga i Valeri
Vocal: Ernest Sena i Calabuig
Delegat a Brussel·les: Víctor Pou i Serradell
Delegat a Madrid: JosepMaria Nus i Badia

La Junta General expressa el seu agraïment i reconeixement a Josep C. Vergés i Vallès per la
important tasca duta a terme com a secretari de la Societat durant els darrers divuit anys, així com
dels jurats dels premis Catalunya d’Economia, Societat Catalana d’Economia i FerranArmengol
i Tubau.

6. Precs i preguntes: Víctor Pou s’interessa per les relacions entre la Societat i l’Institut
d’Estudis Catalans i les altres societats filials, i Josep Maria Carrau demana que es millori el sis-
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tema de comunicació de les activitats de la Societat, a l’efecte d’assegurar una major assistència a
les conferències que s’organitzen. El president de la Societat agraeix l’interès dels intervinents i
contesta degudament llurs preguntes i demandes.

7. Cloenda: el delegat de l’Institut d’Estudis Catalans felicita la Societat Catalana d’Econo-
mia per la bona tasca realitzada i agraeix als membres de la Junta de Govern llur dedicació.

Pere Puig i Bastard EduardArruga i Valeri
President Secretari
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Memòria

Durant el curs 2004-2005 hem organitzat deu actes, concedit dos premis i convocat un tercer.
El curs el va inaugurar el secretari general d’Indústria aMadrid, Joan Trullén, amb «Una nova po-
lítica industrial davant el repte de la desindustrialització». El professor associat d’economia
d’ESADE Sanjay Peters va parlar de «Les oportunitats mútues de la globalització: microecono-
mia índia vs. macroeconomia xinesa». El V Premi Societat Catalana d’Economia, patrocinat per
Caixa de Catalunya, es va lliurar a la Llotja de Mar a Ignasi Nieto, subdirector de l’Institut Català
d’Energia, i Joaquim Solà, professor de la Univerisitat de Barcelona, que parlaren sobre «El sis-
tema elèctric espanyol des de la perspectiva industrial». Xavier Mena, també professor d’ESADE
de la Universitat Ramon Llull, va fer la conferència conjunta amb l’Institut d’Estudis Catalans
sobre els premis Nobel Finn E. Kydland i Edward C. Prescott amb el títol «Regles vs. discrecio-
nalitat: la consistència temporal de la política econòmica». Jordi Gual, professor i director del de-
partament d’economia de l’IESE, i Lluís Torrens, professor de l’Escola Superior de Comerç
Internacional de la Universitat Pompeu Fabra, preguntaren si «és competitiva la indústria cata-
lana». Ramon Tremosa, professor de la Universitat de Barcelona, i Antoni Serra Ramoneda, pro-
fessor de la Universitat Autònoma de Barcelona, parlaren dels «efectes del dèficit fiscal sobre
Catalunya» en un altre acte conjunt amb l’Institut d’Estudis Catalans. El vostre secretari, Josep C.
Vergés, va parlar sobre «La criminalització de l’aire: un cas a Tarragona» dins del cicle «L’aire i
el medi» de la Secretaria Científica de l’Institut d’Estudis Catalans, el 2005. El record d’Eugeni
Domingo Solans el realitzaren els seus companys a la Societat Catalana d’Economia, a la univer-
sitat i al Banc d’Espanya, Joaquim Muns Albuixech, Josep Jané Solà, Carles Gasòliba Bohm i
Guillem López Casasnovas. El lliurament del VIII Premi Ferran Armengol i Tubau, patrocinat
per la FundacióArmengol i Mir, el Col·1egi d’Actuaris de Catalunya, la Mútua de Propietaris i el
Consell de Mediadors d’Assegurances Titulats de Catalunya, es va lliurar als estudis experimen-
tals sobre l’actitud catalana davant el risc d’Antoni Bosch-Domènech de la Universitat Pompeu
Fabra i Joaquim Silvestre de la Universitat de Califòrnia a Davis. Finalment, en aquest XXIV
Ple Anual, Henry Levin, professor d’economia i educació al Teachers College de la Universitat
de Colúmbia i director del National Center for the Study of Privatization in Education, parlarà de
l’«Economia de la privatització de l’educació», en un acte conjunt amb l’Associació Espanyola
d’Economia de l’Educació. En total, disset conferenciants de set universitats, ESADE (Ramon
Llull), Barcelona,Autònoma, IESE (Navarra), Pompeu Fabra, Davis i Colúmbia, tres càrrecs po-
lítics (Indústria a Madrid i Barcelona, i Senat a Madrid) i dos membres de la Societat. Hem realit-
zat un acte extern, a la Llotja de Mar, i cinc actes conjunts, amb l’Institut d’Estudis Catalans per
duplicat, amb l’Associació Espanyola d’Economia de l’Educació, amb la Cambra de Comerç i
amb la Fundació Armengol i Mir. En aquest curs hem concedit dos premis, el V Premi de la
Societat Catalana d’Economia i el VIII Premi FerranArmengol i Tubau. També hem convocat el
X Premi Catalunya d’Economia, en què els jurats fundadors Antoni Serra Ramoneda i Josep C.
Vergés deixen el jurat. Després de divuit anys, el vostre secretari deixa, per motius ètics, la
Secretaria i teniu a la vostra disposició un full explicatiu.
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Estats financers

Comptes de cobraments i pagaments de l’exercici 2004,
balanç de situació a 31-12-2004 i pressupostos de l’exercici 2005

Humbert Sanz i Garcia
Tresorer

El compte de resultats de l’exercici presenta uns cobraments de 17.880,52€ i uns pagaments
de 15.953,78€, amb un superàvit de 1.926,74€.

El pressupost de 2004 preveia un dèficit de 980 € i, tal com s’ha assenyalat més amunt, s’ha
produït un superàvit de 1.926,74 €. Aquesta diferència s’explica bàsicament, com s’explicitarà
més endavant, perquè la Societat no ha abonat a l’IEC la quantitat de 3.000€, com estava previst.
Cal fer notar també que s’ha produït un increment, tant pel que fa a les despeses (1.090,40 €),
com als ingressos (1.500 €) com a conseqüència de les despeses ocasionades per la preparació
del VIII Premi Ferran Armengol i Tubau i de la seva corresponent dotació, les quals no estaven
pressupostades. Pel que fa a la banda de les despeses, cal dir que el seu import ha estat inferior
en 1.826,22 € al que estava pressupostat. Les desviacions es deuen, bàsicament, a la partida
«Abonament IEC», la qual estava pressupostada en 3.000 €, que no s’han pogut fer efectius
durant aquest exercici. Aquesta situació es regularitzarà durant l’exercici pressupostat. En la par-
tida «Despeses V Premi Societat Catalana d’Economia» l’import és inferior en 100 € al pressu-
post. La partida «Honoraris conferenciants», per la seva banda, ha estat inferior a la pressupos-
tada en 175€ i la partida «Organització actes i despeses impremta» ha superat la pressupostada
en 630€. Com a causa molt important de la desviació de les despeses (compensant, però, les des-
peses inferiors pel no-abonament a I’IEC), cal assenyalar les «Despeses VIII Premi Ferran
Armengol i Tubau», l’import de les quals no estava pressupostat i ascendeix a 1.090,40€. També
hi havia prevista una partida de «Diversos» de 200€ que no ha estat disposada.

Per la banda dels ingressos, la desviació ha consistit en una realització superior a la pressu-
postada en 1.080,52 €. Aquesta desviació queda explicada bàsicament per la provisió de fons de
la FundacióArmengol i Mir de 1.500€, la qual no havia estat pressupostada i ha quedat compen-
sada negativament, en part, per la menor aportació (420 €) de «Quotes», tant de l’exercici actual
com pendents d’exercicis anteriors. La conjuminació de les desviacions de despeses i ingressos
explica la desviació del superàvit inicial previst en el pressupost de 2004.

El balanç de situació presenta un saldo de 7.241,23€ i, atés que la partida «Pagaments
pendents» importa 4.000 €, la capacitat de finançament ascendeix a 3.241,23 €. Aquesta cir-
cumstància fa que la situació financera de la Societat sigui bona. S’ha fet una estimació realista
de la partida «Quotes pendents». Pel que fa a la quota social, aquesta Tresoreria proposa man-
tenir-la en els 30 € actuals, tenint en compte que ha estat suficient per a cobrir les necessitats
econòmiques corrents de la Societat Catalana d’Economia. També es proposa mantenir els ho-
noraris del conferenciants en 280 € bruts, amb la retenció per l’IRPF del 18 %. Els pressupos-
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tos que avui es presenten en aquesta assemblea perquè siguin aprovats, si escau, presenten uns
ingressos de 21.300 € i unes despeses de 23.330 € amb un dèficit previst de 2.030 €. La par-
tida «IEC», de 4.000 € (que inclou els 3.000 € no abonats durant l’exercici anterior), està des-
tinada a sufragar els pagaments que fa l’IEC per compte de la nostra Societat i inclou, junta-
ment amb les comunicacions, la part alíquota del pagament del sou i de la seguretat social de la
Secretaria.

Aquest pressupost s’ha calculat suposant que es faran vuit actes públics, a part dels correspo-
nents a la concessió del X Premi Catalunya d’Economia i del VIII Premi Ferran Armengol i
Tubau. Es preveu fer dos dels actes esmentats en col·laboració amb altres societats de l’IEC o
amb col·laboració d’entitats externes a l’IEC. Finalment, cal esmentar que en l’exercici 2004 s’ha
atorgat el V Premi Societat Catalana d’Economia i que aquest any 2005 es concedirà, d’acord
amb l’alternança biennal, el X Premi Catalunya d’Economia. Tots dos han tingut, des del seu
inici, el patrocini i suport de Caixa de Catalunya, que no tan sols es fa càrrec de la dotació del
premi, sinó també de la major part de despeses que el seu lliurament suposa. Aquest exercici
també s’atorgarà, com s’ha assenyalat abans, el VIII Premi Ferran Armengol i Tubau, triennal, i
que ha duplicat la seva dotació fins als 6.000€. Aquest premi, així com les despeses que origina,
estan patrocinats per la FundacióArmegol i Mir, amb la valuosa col·laboració, en les dues darre-
res convocatòries, del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, de la Mútua de Propietaris i del Consell
de Col·legis de Mediadors d’Assegurances Titulats de Catalunya.

Cobraments i pagaments, exercici 2004

Cobraments Pagaments

Quotes 2004 7.320,00 Honoraris conferenciants 1.225,00

Quotes endarrerides 60,00 Despeses conferenciants 266,20

V Premi Societat Catalana 9.000,00 Organització actes i despeses 2.932,94
d’Economia d’impremta

Provisió fons Fundació 1.500,00 V Premi Societat Catalana 9.000,00
FerranArmengol d’Economia

Interessos 0,52 Despeses V Premi Societat Catalana 987,31
d’Economia

Despeses VIII Premi Ferran 1.090,40
Armengol

Comissions 153,70

Retencions IRPF 275,00

IVA 23,23

TOTAL 17.880,52 TOTAL 15.953,78

Superàvit: 1.926,74€
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Balanç de situació (31-12-2004)

Actiu Passiu

Caixa ------- Pagaments pendents 4.000,00

Bancs 6.941,23 Diferència (A– P) 3.241,23

Quotes pendents 300,00

Cobraments pendents 0,00

TOTAL 7.241,23 TOTAL 7.241,23

Presupost exercici acadèmic 2005

Cobraments Pagaments

Quotes endarrerides 300 Honoraris conferenciants 1.300

Quotes del curs 7.500 Despeses conferenciants 300

XPremi Catalunya d’Economia 9.000 Organització actes i impremta 2.500

VIII Premi FerranArmengol 3.000 IEC 4.000

Despeses VIII Premi FerranArmengol 1.500 X Premi Catalunya d’Economia 9.000

Despeses X Premi Catalunya 1.100
d’Economia

VIII Premi FerranArmengol 2.550

Despeses VIII Premi 1.500
FerranArmengol

Retencions IRPF 800

Comissions 250

IVA 30

TOTAL 21.300 TOTAL 23.330

Dèficit previst: –2.030€
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Junta de Govern

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: EduardArruga i Valeri

Joan Elias i Boada
Pere Lleonart i Llibre
RoldanMartínez i López
MariaAntònia Tarrazón i Rodón

Delegats
Brussel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: JosepM. Nus i Badi
De l’IEC: JoaquimMuns iAlbuixech
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