
Curs 2006-2007

Acta de la Junta General

El dimarts 13 de novembre de 2007 tingué lloc la reunió ordinària de la Junta General de la
nostra Societat, amb notable assistència i participació de distingits socis i sòcies.

Es va aprovar l’informe sobre el curs 2006-2007, del qual destaquem:

— S’han realitzat nou conferències (cinc de les quals agrupades dins del cicle «Factors dina-
mitzadors de l’economia catalana»), amb la participació de tretze acreditats acadèmics i
especialistes, i amb l’assistència d’un notable nombre de socis i sòcies i altres persones in-
teressades.

— S’ha celebrat, el 5 de juny, una JornadaAcadèmica i Commemorativa de la Societat Catala-
na d’Economia, dedicada a «Aportacions a la recerca i al debat en economia a Catalunya»,
i com a contribució de la nostra Societat a la celebració dels primers cent anys de l’Institut
d’Estudis Catalans.

— S’ha atorgat el VI Premi Societat Catalana d’Economia a Germà Bel i Queralt, catedràtic de
la Universitat de Barcelona, pel seu treball sobre «Economía y política de la privatización
local».

— S’ha convocat l’XI Premi Catalunya d’Economia, per a la millor obra, treball o estudi en
general sobre economia catalana, publicat o inèdit.

— S’ha publicat el treball d’Antoni Bosch-Domènech i Joaquim Silvestre L’aversió i l’atrac-
ció al risc i les seves conseqüències teòriques i pràctiques: Evidència experimental, dins
la col·lecció «Quaderns de Recerca», número 5, març del 2007.

— S’han enviat nou circulars dirigides als nostres socis i sòcies, que anuncien i recullen les
activitats de la Societat.

La Junta de Govern s’ha reunit vuit vegades.

— El nombre de socis ordinaris el 31 d’octubre de 2007 és de 260.

Es van aprovar l’estat de comptes del 2006 i els pressupostos per al 2007 i per al 2008:

— La liquidació dels comptes del 2006 ofereix uns ingressos per 26.038€ i unes despeses per
19.326 €, amb un superàvit de 6.712 € (el pressupost preveia un dèficit de 40 €), gràcies
principalment a la subvenció rebuda per part de l’Institut d’Estudis Catalans per a cobrir les
despeses d’organització i realització del cicle de conferències «Temes clau de l’economia
catalana: reptes i respostes», que tingué lloc durant el primer semestre de 2006.

— El pressupost de 2007 preveu uns ingressos per 45.500 € i unes despeses per 43.800 €,
amb un superàvit de 1.700€.
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—El pressupost de 2008 preveu uns ingressos per 35.640 €, import que coincideix amb el
de les despeses previstes; així doncs, és equilibrat.

— Les quotes es mantenen al nivell de 30€ l’any.

Es va aprovar el programa d’activitats per al curs 2007-2008, del qual destaquen:

— el cicle de conferències «Grans temes de debat a Catalunya: perspectiva econòmica», du-
rant el primer semestre de 2008;

— activitats regulars: conferència sobre el Premi Nobel d’Economia 2007 (20 de desembre
de 2007), convocatòria del VII Premi Societat Catalana d’Economia i del IX Premi Ferran
Armengol i Tubau.

— publicació del volum 19 de l’Anuari de la Societat;

— millora de la pàgina web de la Societat i de la comunicació electrònica amb els nostres so-
cis i sòcies;

— conferència inaugural del curs (ja realitzada el 25 de setembre de 2007), a càrrec de Joan
Trullén Thomas, secretari general d’Indústria, al Ministeri espanyol d’Indústria, Turisme
i Comerç, sobre «La política industrial en el centre mateix de l’estratègia de R+D+I a Es-
panya»;

— atorgament (ja realitzat) de l’XI Premi Catalunya, a Isabel Busom, Lionel Artige, Walter
García Fuentes, Inés Macho, Xavier Martínez-Giralt i Rosella Nicolini, del Departament
d’EconomiaAplicada, de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel seu treball La situa-
ció de la innovació a Catalunya; l’import del premi, patrocinat per Caixa Catalunya, serà
lliurat el 28 de novembre de 2007.

Es va renovar el càrrec de tresorer de la Junta de Govern, la qual queda constituïda de la ma-
nera següent:

President Pere Puig i Bastard
Vicepresident Artur Saurí del Río
Secretari EduardArruga i Valeri
Tresorer Humbert Sanz i García
Vocal Joan Elias i Boada
Vocal Pere Lleonart i Llibre
Vocal Àngels Roqueta i Rodríguez
Vocal Ernest Sena i Calabuig
Vocal MariaAntònia Tarrazón i Rodón
Delegat a Brussel·les Víctor Pou i Serradell
Delegat a Madrid JosepMaria Nus i Badia
Delegat de l’IEC JoaquimMuns iAlbuixech

Pere Puig i Bastard EduardArruga i Valeri
President Secretari
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