
Curs 2003-2004

Acta de la Junta General

S’obre la sessió a les 19 hores del dijous 3 de juny de 2004 sota la presidència de Pere Puig
Bastard, president de la Societat.

1. S’aprova l’acta del XXII PleAnual.

2. S’aprova l’informe del secretari: durant 2002-2003 hem organitzat onze activitats. La
inauguració del curs acadèmic va ser de SalvadorAlemany, d’Autopistes, que va parlar dels siste-
mes de finançament de la xarxa viària a Europa. Modest Fluvià, catedràtic de fonaments econò-
mics de la Universitat de Girona, va parlar de l’impacte del turisme en un acte conjunt amb
l’Institut. El lliurament del IV Premi Societat Catalana d’Economia es va fer a Reus, a la
Universitat Rovira i Virgili, a Joan Mogas pel seu treball sobre la valoració dels boscos. La con-
sultora d’habitatge i portaveu a Euroconstruct, Carme Trilla, va parlar de la política d’habitatges.
La sessió conjunta amb l’lnstitut sobre els Premis Nobel d’Economia 2002 Daniel Kahneman i
Vernon L. Smith la va fer Antoni Bosch, catedràtic d’economia de l’empresa de la Universitat
Pompeu Fabra. En el dia del centenari de la seva mort, 28 de febrer de 2003, Josep Jané Solà,
coordinador general, va presentar el llibre Laureà Figuerola i la pesseta. Al XXII Ple Anual
Francesc Granell, director general honorari de la Comissió Europea i catedràtic d’organització
econòmica internacional de la Universitat de Barcelona, va parlar de la Unió Europea davant la
crisi econòmica, l’Iraq i l’ampliació. OriolAmat, catedràtic d’economia financera i comptabilitat
de la Universitat Pompeu Fabra, va parlar dels maquillatges de la informació financera a borsa.
Albert Massot, administrador principal de la Comissió d’Agricultura i Desenvolupament Rural
del Parlament Europeu, va parlar de la nova PAC a l’Europa ampliada. En un acte conjunt amb la
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, Francesc Cabana va presentar el llibre La seca del
Principat de Catalunya (1809-1814), de Xavier Sanahuja. La clausura del curs acadèmic la va fer
Bernard Barraqué, director d’investigació del CNRS a l’École Nationale ENPC de París i presi-
dent de la comissió francesa en el programa hidrològic internacional de la UNESCO, i va parlar
del transvasament del Roine a Barcelona i d’altres transvasaments abandonats d’Europa. En total
cinc conferenciants de quatre universitats i sis d’altres institucions. Tres venien de l’estranger, un
acte s’ha organtizat a Reus i tres amb l’Institut o una societat filial. Aquest curs hem editat el lli-
bre Laureà Figuerola i la pesseta. Durant el curs s’ha concedit el IV Premi Societat Catalana
d’Economia, patrocinat per Caixa de Catalunya.

El curs 2003-2004 el va inaugurar Ferran Sicart, cap de l’àrea de tresoreria i mercat de capi-
tals de Caixa de Catalunya, i va parlar dels tipus interès. Madhavan Palat, professor d’història
russa i degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Jawaharlal Nehru de Nova
Delhi, va parlar de la Rússia de Putin. El IX Premi Catalunya d’Economia es va lliurar a la
Facultat d’Econòmiques de la Universitat de Barcelona al catedràtic d’història econòmica de
la Universitat de les Illes Balears Carles Manera per la seva història de Mallorca. L’acte conjunt
amb l’Institut sobre els premis Nobel d’Economia 2003 Robert Engle i Clive Granger el va fer
Màxim Borrell, catedràtic de finances d’ESADE - Universitat Ramon Llull. Francesc Homs, en
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el seu darrer acte de conseller, va presentar el llibre El frau a l’assegurança de l’automòbil, de
Mercedes Ayuso i Montserrat Guillén, VII Premi Ferran Armengol i Tubau a la Secretaria
de Promoció Econòmica de la Conselleria d’Economia i Finances. John Barrass, director i editor
de Barcelona Business, va parlar de la inversió estrangera a Catalunya. En un acte conjunt amb
l’Institut, Joan Mogas, professor del Departament d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili,
va parlar dels incendis forestals. Eduard Sagarra, professor de dret internacional públic de la
Universitat de Barcelona i d’ESADE, va parlar dels estrangers. Guillem López Casasnovas, ca-
tedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra i director del Centre de Recerca en
Economia i Salut (CRES-UPF) va parlar de la protecció sociosanitària i l’envelliment. Àlvar
Garola, professor de la UPC i coautor amb Pere L1eonart d’un estudi per a política territorial de
la Generalitat, va parlar de l’eix de Bracons i el futur econòmic de la Garrotxa, i en aquest Ple
Anual Carles Boix, associate professor (tenure) de ciència política de la Universitat de Chicago,
parlarà de democràcia i redistribució: una teoria de transicions polítiques. En aquest curs hem
convocat el V Premi Societat Catalana d’Economia i publicat l’Anuari volum 18 amb disset arti-
cles publicats de dinou autors, dels quals dotze en català, quatre en anglès i un en castellà.
Actualment la Societat té 279 socis, dels quals quatre són socis d’honor; tres, protectors, i dos,
emèrits, amb quinze baixes i catorze altes. Hem de lamentar la mort del nostre soci Josep M.
Pons i Gazzineo.

3. S’aproven l’estat de comptes 2003 i el pressupost 2004 (en full apart).

4. Informe del president: el PremiArmengol i Tubau ha augmentat de dotació amb nous pa-
trocinadors que han col·laborat ja en la publicació del darrer premi. Anuncia un Festschrift de
Josep Jané que es publica a Madrid. Es felicita per l’entrada de noves persones a la Junta amb la
voluntat de donar un nou impuls i afegir noves actuacions. El proper curs es rellançaran les rela-
cions amb Brussel·les i Madrid.

5. Es ratifica la Junta de Govern en els següents càrrecs per quatre anys:

Josep C. Vergés, secretari
Humbert Sanz i Garcia, tresorer

i els vocals
RoldanMartínez i López
Pere Lleonart i Llibre
MariaAntònia Tarrazón i Rodón, i
Joan Elias i Boada.

El president dóna les gràcies, en nom de la junta i dels socis, als vocals Josep Lluís
Raymond i Barà, Àngels Roqueta i Rodríguez i Josep M. Carrau i Ramon, que deixen els càrrecs
per les seves obligacions i felicita els nous vocals i els membres de la Junta que renoven.

6. Precs i preguntes: es demana que l’Anuari posi també les altes destacades i es pregunta si
mantenim el creixement vegetatiu. També es demana la col·laboració dels socis en promoure els
premis de la Societat.
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7. Clausura: el delegat de l’Institut Joaquim Muns no pot venir per qüestions universitàries
però transmet el seu missatge d’encoratjament i de seguir endavant per la feina feta.

Es clou la sessió a els 19.30 hores i es dóna pas a la conferència magistral de Carles Boix so-
bre democràcia i redistribució.

Pere Puig Bastard Josep C. Vergés
President Secretari
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Memòria

En el XXIII Ple Anual del dia 3 de juny de 2004 es renovaren els càrrecs dels membres de la
Junta de Govern de la manera següent: entren a formar part de la Junta els senyors Joan Elias i
Boada, Pere Lleonart i Llibre i M. Antònia Tarrazón i Rodón, que substitueixen Josep M. Carrau
i Ramon, Àngels Roqueta i Rodríguez i Josep Lluís Raymond Barà. Nombre de socis: 272 socis
ordinaris.

Conferències

Inauguració del curs acadèmic 2003-2004

Cap on van els tipus? Perspectives i condicionaments de l’interès: a càrrec de Ferran Sicart,
cap de l’àrea de tresoreria i mercat de capitals de Caixa de Catalunya. Institut d’Estudis Catalans,
23 de setembre de 2003.

Putin’s strategy: stabilization through subordination to the US: a càrrec de Madhavan K.
Palat, professor d’història russa i degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat
Jawaharlal Nehru de Nova Delhi. Institut d’Estudis Catalans, 24 d’octubre de 2003.

Lliurament del IX Premi Catalunya d’Economia

Història del creixement econòmic a Mallorca, 1700-2000: a càrrec del guardonat, Carles
Manera Erbina. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Barcelona, 12
de novembre de 2003.

Els premis Nobel d’Economia 2003: importància de les contribucions de Robert Engle i
Clive Granger: a càrrec de Màxim Borrell, catedràtic de finances d’ESADE - Universitat Ramon
Llull. Institut d’Estudis Catalans, 2 de desembre de 2003.

Lliurament del VII Premi Ferran Armengol i Tubau

El frau en l’assegurança de l’automòbil: a càrrec de les guardonades Mercedes Ayuso i
Montserrat Guillén. Secretaria de Promoció Econòmica de la Conselleria d’Economia i Finances,
17 de desembre de 2003.

Investing in Catalonia: bricks, bolts and highways: a càrrec de John Barrass, director editor
de Barcelona Business. Institut d’Estudis Catalans, 28 de gener de 2004.
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Jornades de l’Institut d’Estudis Catalans «El foc i el medi»

Valoració econòmica del risc dels incendis forestals: a càrrec de Joan Mogas, professor del
Departament d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili de Reus. Institut d’Estudis Catalans,
25 de febrer de 2004.

Els estrangers, una necessitat o un problema?: a càrrec d’Eduard Sagarra Trias, professor ti-
tular de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona i d’ESADE. Institut d’Estudis
Catalans, 23 de març de 2004.

La protecció sociosanitària: envelliment i assegurament de la dependència: a càrrec de Guillem
López Casasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra i director del Centre de
Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF). Institut d’Estudis Catalans, 27 d’abril de 2004.

L’eix de Bracons i el futur econòmic de la Garrotxa: a càrrec d’Àlvar Garola, soci del Gabinet
d’Estudis Econòmics, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i coautor amb Pere
Lleonart d’un estudi per al Departament de Política Territorial de la Generalitat. Institut d’Estudis
Catalans, 20 demaig de 2004.

XXIII Ple Anual

Democràcia i redistribució: una teoria de transicions polítiques: a càrrec de Carles Boix, as-
sociate professor (tenure) de ciència política de la Universitat de Chicago. Institut d’Estudis
Catalans, 3 de juny de 2004.

Premis

Convocatòria del:

V Premi Societat Catalana d’Economia. Barcelona, 2004

VIII Premi FerranArmengol i Tubau. Barcelona, 2004

Publicacions

«El frau a l’assegurança de l’automòbil. Tècniques de detecció i control»

Autores: MercedesAyuso i Montserrat Guillén

VII Premi FerranArmengol i Tubau

Quaderns de Recerca, núm. 4 (novembre 2003)

Anuari de la Societat Catalana d’Economia. Volum 18. Barcelona, 2004.
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Estats financers

Comptes de cobraments i pagaments de l’exercici 2003,
balanç de situació a 31-12-2003 i pressupostos de l’exercici 2004

Humbert Sanz i Garcia,
Tresorer

El compte de resultats de l’exercici presenta uns cobraments de 17.084,09€ i uns pagaments
de 15.172,96 €, amb un superàvit de 1.911,13 €. El pressupost de 2003 preveia un superàvit
de 50 € i, tal com s’ha assenyalat més amunt, el superàvit ha estat de 1.911,13 €. Aquesta
diferència s’explica bàsicament, com s’explicitarà més endavant, perquè la Societat no ha
abonat a l’IEC la quantitat de 2.000 €, com estava previst. Pel que fa a la banda de les despe-
ses, les desviacions han afectat bàsicament la partida «Abonament IEC», la qual estava pres-
supostada en 2.000 € que no s’han pogut fer efectius durant aquest exercici. Aquesta situa-
ció es regularitzarà durant l’exercici que avui comencem. En la partida «Pagaments IX
Premi Catalunya d’Economia» les despeses efectuades coincideixen pràcticament amb les
pressupostades. La partida «Honoraris conferenciants», per la seva banda, ha estat inferior a
la pressupostada en 242,50 € i les «Despeses conferenciants», en canvi, han estat superiors
a les pressupostades en 642,86 €, atès que han intervingut dos conferenciants estrangers que
han generat algunes despeses extraordinàries. També hi havia prevista una partida de
«Diversos» de 500 € que no ha estat disposada. En resum, els pagaments han estat inferiors
en 2.267 € al que s’havia pressupostat. Aquesta diferència inclou també petites desviacions
en altres partides a part de les més importants que s’han indicat expressament.

Per la banda dels cobraments, la desviació ha consistit en una realització inferior a la
pressupostada en 405,91 €. Aquesta desviació queda explicada per un menor cobrament de
quotes, tant de l’exercici actual com pendents d’exercicis anteriors, i ha quedat compensada,
en part, pels 733,55 € pendents de l’exercici anterior corresponents a «Despeses VII Premi
Ferran Armengol». La conjuminació de les desviacions de pagaments i cobraments explica
la desviació del superàvit inicial previst en el pressupost de 2003. El balanç de situació pre-
senta un saldo de 5.314,49 € i, atès que la partida «Pagaments pendents» importa 2.000 €,
la capacitat de finançament ascendeix a 3.314,49 €. Aquesta circumstància fa que la situació
financera de la Societat sigui bona. S’ha fet una estimació realista de la partida «Quotes pen-
dents».

Pel que fa a la quota social, aquesta Tresoreria proposa mantenir-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 honoraris del conferen-
ciants en 250 € bruts, amb la retenció per l’IRPF del 15 %.

Els pressupostos que avui es presenten en aquesta assemblea perquè siguin aprovats, si
escau, presenten uns ingressos de 16.800 € i unes despeses de 17.780 € amb un dèficit
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de 980 €. La partida «IEC», de 3.000 € (que inclou els 2.000 € no abonats durant l’exercici
anterior) està destinada a sufragar els pagaments que fa l’IEC per compte de la nostra
Societat i inclou, juntament 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 corresponents a la concessió del V Premi Societat Catalana
d’Economia. Es preveu fer dos dels actes esmentats en col·laboració amb altres societats de
I’IEC o amb col·laboració d’entitats externes a I’IEC. Finalment, cal esmentar que en
l’exercici 2003 s’ha atorgat el IX Premi Catalunya d’Economia i que aquest any 2004 es
concedirà, d’acord amb l’alternància biennal, el V Premi Societat Catalana 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 atorga-
ment suposa.
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Cobrament i pagaments, exercici 2003

Cobraments Pagaments

Quotes 2003 7.260,00 Honoraris conferenciants 1.437,50

Quotes endarrerides 90,00 Despeses conferenciants 942,86

IX Premi Catalunya d’Economia 9.000,00 Organització actes i despeses 2.364,38
impremta

Despeses VII Premi 733,55 IX Premi Catalunya d’Economia 9.000,00
FerranArmengol

Interessos 0,54 Despeses IX Premi 1.096,00
Catalunya d’Economia

Comissions 125,09

Retencions IRPF 187,50

IVA 19,63

TOTAL 17.084,09 TOTAL 15.172,96

Superàvit: 1.911,13€

Balanç de situació (31-12-2003)

Actiu Passiu

Caixa ------- Pagaments pendents 2.000,00

Bancs 5.014,49 Diferència (A– P) 3.314,49

Quotes pendents 300,00

Cobraments pendents 0,00

TOTAL 5.314,49 TOTAL 5.314,49
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Pressupost exercici acadèmic 2004

Cobraments Pagaments

Quotes endarrerides 300 Honoraris conferència 1.400

Quotes del curs 7.500 Despeses conferenciants 300

VPremi Societat Catalana d’Economia 9.000 Organització actes i impremta 2.300

IEC 3.000

V Premi Societat Catalana 9.000
d’Economia

Despeses V Premi Societat Catalana 1.100
d’Economia

Retencions IRPF 250

Comissions 200

IVA 30

Varis 200

TOTAL 16.800 TOTAL 17.780

Dèficit previst: –980€
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Junta de Govern

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

JosepM. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta i Rodríguez
RoldanMartínez i López
Josep Lluís Raymond Barà

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