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Curs 2010-2011

Acta de la Junta General

El dimecres 22 de juny de 2011, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, al carrer del Carme, 
núm. 47, a Barcelona, tingué lloc la reunió ordinària de la Junta General (ple anual) de la nostra 
Societat, amb notable assistència i participació de distingits socis i sòcies, i d’acord amb l’ordre 
del dia següent:

1. Acta de la reunió anterior (2 de desembre de 2010)
2. Memòria anual
3. Estat de comptes de l’any 2010 i pressupost per a 2011
4. Programa d’activitats
5. Renovació de càrrecs de la Junta de Govern
6. Torn obert de paraules
7. Cloenda

Es va aprovar l’acta de la reunió anterior, 2 de desembre de 2010.

Es va aprovar la Memòria del curs 2010-2011, presentada pel president.

Es van aprovar l’estat de comptes de l’any 2010, el pressupost per a l’any 2011 i el manteni-
ment de les quotes socials, presentats pel tresorer.

Es va aprovar el programa d’activitats per al curs 2011-2012, presentat pel president.

Es va ratificar el nomenament, fet per la Junta de Govern, de Xavier Cuadras Morató com a 
secretari de la Societat.

El soci Alexandre Checchi i Lang es va oferir per a col·laborar amb la Junta de Govern, par-
ticularment en el tema de publicacions.

Assistents: Eduard Arruga i Valeri, Xavier Cuadras Morató, Humbert Sanz i García, Josep 
Maria Carrau i Ramon, Guillem López Casasnovas, Àngels Roqueta i Rodríguez, Ernest Sena i 
Calabuig, Josep Maria Surís i Jordà, Joaquim Muns i Albuixech i Alexandre Checchi i Lang.

 Eduard Arruga i Valeri Xavier Cuadras Morató
 President Secretari
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Memòria

1 de setembre de 2010 a 15 de juny de 2011

Conferències

«Els estralls de la crisi econòmica global (2007-2010): lliçons i conseqüències», a càrrec de 
Francesc Xavier Mena, catedràtic d’economia d’ESADE (Universitat Ramon Llull). 9 de novem-
bre de 2010.

«El desenvolupament de l’Arc Mediterrani espanyol, trajectòria i perspectives», a càrrec de 
Francisco Pérez, director de l’obra guardonada amb el VIII Premi Societat Catalana d’Economia 
2010. València, 24 de novembre de 2010.

«Premi Nobel d’Economia 2010, atorgat a Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen i Chris-
topher A. Pissarides per llurs treballs sobre el mercat laboral», a càrrec de Joan Tugores i Ques, 
catedràtic d’economia de la Universitat de Barcelona. 22 de desembre de 2010.

«La crisi del deute a Europa», conferència inaugural del cicle «Les reformes per a sortir de la 
crisi», a càrrec de Jordi Galí i Garreta, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i director del 
Centre de Recerca en Economia Internacional. 27 de gener de 2011.

«La reforma de la sanitat. La bossa i la vida. Aportacions de l’economia a l’abordatge dels 
problemes sanitaris», a càrrec de Vicente Ortún Rubio, degà de la Facultat de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra. 23 de febrer de 2011.

«La reforma de les pensions», a càrrec de Sergi Jiménez Martín, professor de la Universitat 
Pompeu Fabra. 31 de març de 2011.

«La reforma del sistema bancario español», a càrrec de Vicente Salas Fumás, catedràtic de la 
Universitat de Saragossa i conseller executiu del Banc d’Espanya. 11 de maig de 2011.

«Los retos de la gran recesión en España», conferència de clausura del cicle, a càrrec de José 
Luis Malo de Molina, director general del Servei d’Estudis del Banc d’Espanya. 15 de juny de 
2011. 

Premis

X Premi Ferran Armengol i Tubau, per a la millor obra, treball, tesi, estudi sobre les assegu-
rances i la cobertura de risc, des de la perspectiva econòmica, jurídica, històrica o financera, pu-
blicat o inèdit.
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XIII Premi Catalunya d’Economia 2011, per a la millor obra, treball o estudi en general sobre 
l’economia de terres de llengua i cultura catalanes, publicat o inèdit.

Publicacions

En preparació:

— Anuari, número 19, que recull les activitats de la Societat dels cursos 2003-2004 i 2004-
2005.

— Anuari, número 20, que recull les activitats de la Societat dels cursos 2005-2006 i 2006-
2007.

Reunions de la Junta de Govern

20 octubre 2010

9 novembre 2010

21 desembre 2010

11 gener 2011

8 febrer 2011

15 març 2011

12 abril 2011

24 maig 2011

Composició de la Junta de Govern

President Eduard Arruga i Valeri (des del 2 de desembre de 2010)
Secretari Xavier Cuadras Morató (des del 8 de febrer de 2011)
Tresorer Humbert Sanz i García
Vocals Josep Maria Carrau i Ramon
 Guillem López Casasnovas (des del 2 de desembre de 2010)
 Àngels Roqueta i Rodríguez
 Ernest Sena i Calabuig
 Josep Maria Surís i Jordà
Delegat de Brussel·les Víctor Pou i Serradell
Delegat de Madrid Josep Maria Nus i Badia
Delegat de l’IEC Joaquim Muns i Albuixech
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Socis

Nombre de socis ordinaris: 237
Nombre de socis honoraris: 4
Nombre de socis patrocinadors: 3
Nombre de socis emèrits: 3
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Estats financers

Pressupost i liquidació exercici 2011

Els cobraments han estat de 32.073,45 €, inferiors als pressupostats (36.000 €) a causa de la 
diferència entre l’aportació real de l’Institut d’Estudis Catalans i la pressupostada. 

Comportament de les partides:

— Catalunya Caixa ha mantingut la seva col·laboració de 10.000 € per al XIII Premi Catalu-
nya d’Economia 2011.

— L’Institut d’Estudis Catalans s’ha fet càrrec de la major part de les despeses en publica-
cions (3.726,75 €) i d’una part de les d’activitats (1.758,52 €). La seva aportació total ha estat  
de 5.485,27 € respecte dels 9.100 € pressupostats.

— Les quotes de socis (8.560 €) han estat lleugerament inferiors a les pressupostades.
— La dotació al X Premi Ferran Armengol i Tubau ha estat de 6.000 € més 2.000 € que 

s’assignen per cobrir les despeses originades per la convocatòria i concessió del Premi. Aquest 
Premi es convoca cada tres anys i és patrocinat per la Fundació Armengol i Mir, Mútua de Propi-
etaris, Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya i Col·legi d’Actuaris de 
Catalunya.

Els pagaments han estat de 29.408,13 €, inferiors als pressupostats (36.000 €) per la raó 
esmentada més amunt i per unes despeses més reduïdes del X Premi Ferran Armengol i Mir.

— El XIII Premi Catalunya d’Economia continua dotat amb 10.000 € per al guardonat. En 
altres partides s’han pagat altres despeses generades pel Premi.

— Les publicacions han suposat unes despeses de 1.279,68 €, inferiors a l’import pressupos-
tat, tenint en compte que una part important de la despesa global ha estat suportada directament 
per la Societat Catalana d’Economia.

— Les activitats han suposat un pagament de 1.741,48 €, inferior al pressupostat, a causa de 
la millora en la seva gestió.

— També en la resta de pagaments es detecta, en general, una reducció de costos, a causa  
de la millora en la gestió de l’administració.

El resultat de caixa mostra, doncs, un resultat positiu de 2.605,32 €.

El saldo de tresoreria a 31 de desembre de 2011 fou de 28.182,81 €.

Pressupost 2012

El pressupost del 2012 ha experimentat una contracció notable respecte al de l’exercici ante-
rior, passant dels 36.000 € als 18.000 € de l’actual. Aquesta disminució ha estat deguda al fet que 
aquest exercici no s’ha atorgat el Premi Armengou i Tubau i que no s’ha pogut pressupostar el IX 
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Premi Societat Catalana d’Economia per falta de patrocinador, malgrat els esforços esmerçats per 
la Junta de Govern en aquest sentit.

Els cobraments (18.000 €) reflecteixen les quotes del socis (8.800 €) i l’aportació de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans (9.100 €). 

Els pagaments (18.000 €) presenten una partida notable (6.600 €) per a publicacions, que 
inclou la del volum 20 de l’Anuari de la Societat. La resta es distribueix entre les activitats, bàsi-
cament conferències, que duu a terme la Societat Catalana d’Economia i les despeses de funcio-
nament.

Previsió per al pressupost 2013

Atenent el moment avançat de l’exercici 2012, és convenient fer algunes consideracions so-
bre el pressupost de l’exercici 2013. No diferirà gaire de l’exercici que finalitza. Assolirà  
uns 18.000 €. En el cas d’aconseguir finançament per al Premi Societat Catalana d’Economia, 
arribaria als 28.000 €.

Proposem mantenir les quotes dels socis en 40 €/any.

Barcelona, 29 d’octubre de 2012
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Junta de Govern

President Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident Joan Ramon Rovira i Homs
Secretari Antoni Montserrat i Solé
Tresorer Humbert Sanz i García
Vocals Alexandre Checchi i Lang
 Àngels Roqueta i Rodríguez
 Ernest Sena i Calabuig
 Josep Maria Surís i Jordà
Delegat de l’IEC Joaquim Muns i Albuixech
Delegat de Brussel·les Víctor Pou i Serradell
Delegat de Madrid Josep Maria Nus i Badia
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