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Curs 2012-2013

Acta de la Junta General

El dilluns 21 d’octubre de 2013, a les set de la tarda (19 h), 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. Confirmació de l’ordre del dia i acta de la reunió anterior (29 d’octubre de 2012) 
2. Memòria anual
3. Estat de comptes de l’any 2012, pressupost per al 2013 i previsió de pressupost per al 2014
4. Acord sobre tresoreria subscrit amb l’IEC
5. Programa d’activitats 
6. Renovació de càrrecs de la Junta de Govern 
7. Torn obert de paraules 
8. Cloenda 

Es va aprovar l’ordre del dia i l’acta de la reunió anterior (29 d’octubre de 2012).

Es va aprovar la memòria d’activitats del curs 2012-2013, presentada pel president.

Es va aprovar l’estat de comptes de l’any 2012, el pressupost per a l’exercici corrent (2013) i 
la previsió de pressupost per al 2014, a proposta del tresorer. Es va aprovar, així mateix, mantenir la 
quota (40 €/any) per als socis ordinaris i establir una quota reduïda (20 €/any) per als socis  
col·laboradors (màxim tres anys i vocació docent o de recerca).

El president va informar de l’acord sobre tresoreria subscrit amb l’IEC, en forma de préstec 
de 20.000 € sense interès, a retornar per l’IEC quan la SCE ho necessiti, considerant que els 
diners dels quals disposa la SCE són dels seus socis i sòcies. Es va aprovar. 

Es va aprovar el programa d’activitats per al curs 2013-2014. Entre altres actes, el president 
va destacar la continuació del cicle dedicat a donar a conèixer el pensament d’il·lustres economis-
tes catalans i a fomentar la recerca sobre la seva obra, i la dedicació d’algunes conferències a re-
cordar els fets del 1714.

A la Junta de Govern, es produeix l’acabament del mandat del tresorer (Humbert Sanz) i de 
quatre vocals (Víctor Pou, Àngels Roqueta, Ernest Sena i Josep M. Surís). Després de l’oportuna 
presentació de candidatures, la composició de la Junta de Govern és la següent:

President Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident Joan Ramon Rovira i Homs
Secretari Antoni Montserrat i Solé
Tresorer Humbert Sanz i García
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Vocals Lourdes Beneria i Farré
  Alexandre Checchi i Lang
  Jaume Padrós i Enamorado
  Àngels Roqueta i Rodríguez
  Josep M. Surís i Jordà
Delegat de Londres Josep M. Nus i Badia
Delegat de l’IEC Joaquim Muns i Albuixech

Es va agrair l’aportació a la Junta de Govern dels fins ara vocals Víctor Pou i Ernest Sena, que 
acaben el seu mandat i decideixen no renovar la seva pertinença a la Junta, oferint-se a continuar 
col·laborant com a socis actius. 

El secretari va informar del programa de recerca sobre «Aportacions dels economistes cata-
lans a la recerca», del qual l’IEC va decidir finançar només una petita part a càrrec de l’exerci- 
ci 2013, sense finançar-ne res del 2012. 

El vocal Alexandre Checchi va indicar que, quant a publicacions, s’esperava publicar prope-
rament l’Anuari número 21 i agrupar cursos passats en un sol volum, a l’efecte d’accelerar-ne 
l’actualització. 

La vocal Àngels Roqueta va informar que el Premi Ferran Armengol i Tubau, sobre assegu-
rances i previsió social, es convocaria properament.

El president va agrair la participació de tots els assistents, va donar la Junta General per tan-
cada i tot seguit va tenir lloc la conferència inaugural del curs per part de Jaume Giné i Daví.

Assistents: Eduard Arruga i Valeri, Joan Ramon Rovira i Homs, Antoni Montserrat i Solé, 
Humbert Sanz i García, Alexandre Checchi i Lang, Àngels Roqueta i Rodríguez i Ernest Sena i 
Calabuig.

Excusats: Víctor Pou i Serradell, Josep M. Surís i Jordà, Josep M. Nus i Badia i Joaquim 
Muns i Albuixech.

Hi assisteix també un nombre suficient de socis per a celebrar la reunió en segona convoca-
tòria.

 Antoni Montserrat i Solé
 Secretari
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Memòria

29 d’octubre de 2012 a 20 d’octubre de 2013

Conferències 

«Apunts per a una nova guia de Keynes (i implicacions per a la situació econòmica actual)», 
a càrrec de Jordi Galí i Garreta, membre de l’IEC i professor del CREI, la UPF i la Barcelona 
GSE. 29 d’octubre de 2012. 

«Sense Espanya: els efectes econòmics d’un boicot comercial a les empreses catalanes», a 
càrrec de Xavier Cuadras Morató i de Modest Guinjoan, professors del Departament d’Economia 
i Empresa de la UPF i autors del llibre Sense Espanya. Balanç econòmic de la independència. 19 
de novembre de 2012. 

«La teoria de les assignacions estables i la pràctica del disseny de mercats», a càrrec de Jordi 
Massó, professor d’economia a la Universitat Autònoma de Barcelona, dins el cicle «Els premis 
Nobel de l’any 2012», que organitza l’Institut d’Estudis Catalans. 20 de desembre de 2012. El 
Premi Nobel d’Economia fou atorgat l’any 2012 a Alvin E. Roth i a Lloyd S. Shapley. 

«Arquitectura financera: el sabater i el banquer», a càrrec d’Anton Gasol i Magriñà, doctor en 
economia i autor del llibre Arquitectura financera internacional i europea. 28 de gener de 2013. 

«Ernest Lluch i els seus estudis sobre economia», a càrrec de Francesc Artal, doctor en eco-
nomia i membre del Patronat i de la Comissió Acadèmica de la Fundació Ernest Lluch, en col·la-
boració amb aquesta Fundació, com a conferència inaugural del cicle «Aportacions dels econo-
mistes catalans a la recerca». 5 de març de 2013. 

«Mirant més enllà de la crisi», a càrrec de Salvador Alemany i Mas, president d’Abertis In-
fraestructuras i del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement. 4 d’abril  
de 2013. 

«La evolución de la crisis económica y la economía social de mercado», a càrrec d’Eugenio 
M. Recio, professor honorari d’ESADE, i de Lluís Franco, professor de l’Àrea de Política Econò-
mica de la UB, amb motiu de la presentació del número especial de la revista Diàlegs sobre ESM, 
en col·laboració amb el Centre d’Estudis Econòmics i Socials. 8 d’abril de 2013. 

«Entorn de l’Atles de la industrialització de Catalunya, 1750-2010», a càrrec de Jordi Nadal 
Oller, catedràtic emèrit de la UB; de Carles Sudrià Triay, catedràtic d’universitat a la UB, i de 
Josep M. Benaul Berenguer, professor titular d’universitat a la UB. 6 de maig de 2013. 

«Viabilitat econòmica d’una Catalunya-estat», a càrrec de Núria Bosch Roca, catedràtica 
d’hisenda pública de la UB. 27 de maig de 2013. 
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Premis 

XIX Premi IEC d’Economia Josep A. Vandellòs, al millor treball d’investigació o d’assaig 
sobre economia. El Jurat el va declarar no adjudicat. 

XI Premi Ferran Armengol i Tubau, per a la millor obra, treball, tesi o estudi sobre les asse-
gurances i la previsió social des de la perspectiva econòmica, jurídica, històrica o financera, pu-
blicat o inèdit. Es convocarà durant el curs acadèmic 2013-2014 i es lliurarà el darrer trimestre  
del 2014. 

Programa de recerca 

La nostra Societat ha desenvolupat, durant el trienni 2012-2014, un programa de recerca so-
bre «Aportacions dels economistes catalans en l’àmbit de la recerca», que dirigeix el nostre con-
soci Antoni Montserrat i Solé. 

Publicacions 

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

En impremta: 

— Anuari, número 21, que recull les activitats de la Societat dels cursos 2007-2008 i 2008-
2009. 

En preparació: 

— Anuari, número 22, que recull les activitats de la Societat dels cursos 2009-2010, 2010-
2011, 2011-2012 i 2012-2013. 

Reunions de la Junta de Govern 

29 octubre 2012 

20 desembre 2012 

5 març 2013 

27 maig 2013 

16 setembre 2013 
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Composició de la 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 
 Víctor Pou i Serradell 
 Àngels Roqueta i Rodríguez 
 Ernest Sena i Calabuig 
 Josep M. Surís i Jordà 

Delegat de Brussel·les Víctor Pou i Serradell 

Delegat de Londres Josep M. Nus i Badia

Delegat de l’IEC Joaquim Muns i Albuixech 

Socis 

Nombre de socis ordinaris: 239 

Nombre de socis honoraris: 2 

Nombre de socis emèrits: 2 

Nombre de socis patrocinadors: 2 
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Estats financers

Pressupost i liquidació exercici 2012

Liquidació Pressupost

Cobraments

Venda de publicacions 29,60 80,00

Quotes de socis 8.880,00 8.800,00

Institut d’Estudis Catalans 3.962,17 9.100,00

Ingressos financers 0,00 20,00

TOTAL COBRAMENTS 12.871,77 18.000,00

Pagaments

Publicacions 1.476,70 6.600,00

Activitats 2.400,00 3.500,00

Personal de Secretaria 221,46 400,00

Despeses financeres 77,88 500,00

Col·laboradors 0,00 500,00

Treballs, subministraments i serveis exteriors 0,00 0,00

Correus i missatgeria 1.302,51 2.000,00

Publicitat i propaganda 1.020,21 1.000,00

Atencions protocol·làries 1.692,97 1.000,00

Material d’oficina i material fungible 63,71 500,00

Locomoció i trasllat, manutenció i allotjament 0,00 500,00

Altres 4,96 1.500,00

TOTAL PAGAMENTS 8.260,40 18.000,00

RESULTAT DE L’ANY 4.611,37 0

Barcelona, 21 d’octubre de 2013
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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 
 Víctor Pou i Serradell 
 Àngels Roqueta i Rodríguez 
 Ernest Sena i Calabuig
 Josep M. Surís i Jordà 

Delegat de l’IEC Joaquim Muns i Albuixech

Delegat de Brussel·les Víctor Pou i Serradell 

Delegat de Londres Josep M. Nus i Badia
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