
Acta del Jurat del Premi

Acta de l’atorgament del Premi per part del Jurat
Lloc: Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Sala Puig i Cadafalch
Data: 8 d’abril de 2008
Hora: 19 hores

Assistents: Pere Puig i Bastard, Artur Saurí del Río, Mercedes Ayuso Gutiérrez, Francesc
Bonet i Armengol, Josep Lluís Pérez Torres, Joan Maria Xiol i Quingles i Àngels Roqueta i Ro-
dríguez, que actua de secretària.

Constitució del Comitè:Amb caràcter previ a la constitució del Jurat, es fa constar que un dels
treballs presentats ha estat dirigit per la senyoraMercedesAyuso, i a petició seva i amb el vistiplau
dels membres del Jurat, se n’excusa l’assistència fins al final de la votació de les obres, a fi de vet-
llar per la plena imparcialitat en l’atorgament del Premi, atès que les bases del Premi no estableixen
què cal fer en aquestes circumstàncies. La senyoraAyuso s’incorpora al Jurat a les vuit de la tarda,
un cop finalitzades les votacions, i abans de la comunicació del resultat se li demana l’opinió sobre
totes les obres presentades seguint les mateixes pautes dels altres membres del Jurat.

Obres presentades: S’han presentat tres treballs per optar al IX Premi Ferran Armengol, tots
ells dins el termini de la convocatòria, que finalitzava el passat 29 de febrer de l’any en curs:

1) Stochastic dominance and absolute risk aversion (treball publicat a la revista Social
Choice and Welfare, 2007, núm. 28, p. 89-110.) Autors: Jordi Caballé (Universitat Autònoma de
Barcelona) i JoanMaria Esteban (Institut d’Anàlisi Econòmica, CSIC).

2) Manual introductori al món de la reassegurança. Autor: Salvador Esteve (Sabadell Ase-
guradora).

3) Mètodes economètrics per a la valoració qualitativa i quantitativa del dany corporal a
l’assegurança de l’automòbil. Tesi defensada el 5 de juny de 2007 a la Facultat de Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona, amb la qualificació de cum laude i la
menció de Doctor Europeu. Autor: Miguel Santolino, Departament d’Econometria, Estadística i
Economia Espanyola, Grup de Recerca del Risc en Finances i Assegurances - Institut de Recerca
en EconomiaAplicada (RFA-IREA), Universitat de Barcelona.

Consideracions prèvies: el comitè ad hoc, després d’un cert debat intern, va prendre la deci-
sió d’admetre les tres obres perquè va considerar que totes estaven dins el marc de les bases de la
convocatòria.

El Jurat del Premi, després de diverses deliberacions, ha considerat que en properes edicions
caldrà explicitar que els treballs que podran ser admesos caldrà que se situïn dins el marc especí-
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fic de les assegurances i que, per tant, en queden exclosos els treballs sobre «risc de caràcter ge-
neralista».

El termini de presentació dels treballs, comptat des de la convocatòria, cal que sigui suficient
perquè les persones interessades tinguin l’opció de preparar les seves presentacions, i s’acorda
que en properes edicions es donarà un període de sis mesos aproximadament.

Abans de passar a les votacions pel sistema de candidatures, cada un dels membres del Jurat
exposen la seva opinió sobre les tres obres presentades.

Votació: S’estableix una primera ronda, en què cada membre vota, de manera secreta, dues
de les tres obres. En una ronda posterior, es vota l’obra que resulta guardonada.

En aquesta edició del Premi, el treball guardonat va serMètodes economètrics per a la valo-
ració qualitativa i quantitativa del dany corporal a l’assegurança de l’automòbil, tesi defensada
el 5 de juny de 2007 a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de
Barcelona, amb la qualificació de cum laude i la menció de Doctor Europeu. Autor: Miguel San-
tolino, Departament d’Econometria, RFA-IREA, Universitat de Barcelona

Finalització de l’acte: Acabades les votacions i deliberacions, els membres del Jurat acorden
que s’aixequi acta de l’IX Premi FerranArmengol per a la seva constància.

Signa la secretària del Jurat,
Àngels Roqueta i Rodríguez
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