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Curs 2013-2014

ACtA de lA JuntA GenerAl 

dAtA: 16 de juny del 2014, a les 17.30 hores.

lloC: Sala Nicolau d’Olwer, de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), 
carrer del Carme, 47, a Barcelona.

Assistents

Per part de la Junta de Govern: Eduard Arruga i Valeri (President), Joan 
Ramon Rovira i Homs (Vicepresident), Antoni Montserrat i Solé (Secretari), 
Humbert Sanz i García (Tresorer), Alexandre Checchi i Lang, Àngels Roqueta i 
Rodríguez, i Josep Maria Surís i Jordà (Vocals). 

Excusen l’assistència Lourdes Beneria i Farré, i Jaume Padrós i Enamorado 
(Vocals), i Josep Maria Nus i Badia (Corresponent a Madrid).

També hi assisteix el Delegat de l’Institut, Joaquim Muns i Albuixech.

Hi assisteix també una trentena de membres de la Societat.

resum de lA reunió i dels ACords presos

1. Ordre del dia i acta de la reunió anterior (21 d’octubre del 2013). 
S’aproven.

2. Memòria Anual d’Activitats, presentada pel President. S’aprova.

3. Estat de comptes de l’any 2013, Pressupost per al 2014, i Previsió per 
al 2015, presentats pel Tresorer. S’aproven. S’assenyala la necessitat 
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d’augmentar el nombre de socis i sòcies de la Societat. Es manté la quota 
dels socis ordinaris en 40 €/any.

4. El President i el Tresorer expliquen la situació actual de l’acord amb l’IEC 
sobre tresoreria. Els assistents aproven les gestions fetes pel President i 
el Secretari reafirmant que en les presents circumstàncies els recursos 
aportats pels socis i sòcies han de dedicar-se essencialment a les activitats i 
projectes de la SCE. L’IEC ha acceptat girar, contra el préstec sense interès 
fet a començaments de l’any 2013 per la SCE a l’IEC, despeses de la SCE 
que l’IEC paga per compte de la SCE. De manera que no s’amplia aquest 
préstec de la SCE a l’IEC.

5. S’aprova el programa d’activitats per al curs 2014-2015, incloses les 
promogudes pels grups de treball que s’han posat en funcionament, i en 
especial la recuperació dels Premis Societat Catalana d’Economia 2014 
i Catalunya d’Economia 2015, que es donaran amb la col·laboració de 
l’Obra Social «la Caixa». La presentació de candidatures per al Premi 
Societat Catalana d’Economia 2014 acaba el proper 30 de setembre. 
Igualment enguany s’atorgarà el Premi Ferran Armengol i Tubau 2014, 
sobre assegurances i previsió social.

6. Renovació per quatre anys del càrrec de president, que toca enguany. 
Eduard Arruga s’ofereix, s’accepta pels assistents, i agraeix la confiança. La 
Junta de Govern continua doncs així:

President   Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident  Joan Ramon Rovira i Homs
Secretari   Antoni Montserrat i Solé
Tresorer    Humbert Sanz i García
Vocals   Lourdes Benería i Farré
    Alexandre Checchi i Lang
    Jaume Padrós i Enamorado
    Àngels Roqueta i Rodríguez
    Josep Maria Surís i Jordà
Delegat de l’IEC  Joaquim Muns i Albuixech
Delegat de Madrid   Josep Maria Nus i Badia
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7. Ratificació d’acords de Junta:
• Socis col·laboradors: quota de 20 €/any, vocació acadèmica o de recerca, 

màxim 3 anys.
• Carnet de soci; en curs.
• Grups de treball; n’hi ha ja 5.
• Publicació d’articles al blog de la Societat (sce.iec.cat).
• Autorització per a la consulta de l’enllaç dels socis i sòcies al blog.

8. Els socis i sòcies presents es mostren favorables a la marxa de la Societat i 
a la intensificació de les seves activitats.

9. Torn de paraules: no hi ha més paraules demanades.

10. Cloenda. Per part del Delegat de l’IEC a la SCE, Joaquim Muns, qui veu 
amb satisfacció la marxa de la Societat.

A les 18.45 hores s’aixeca la sessió, i tot seguit es du a terme la Conferència 
de cloenda del curs 2013-2014, a càrrec de Jacint Ros i Hombravella, sobre 
«Joan Sardà, potser el millor economista espanyol del segle XX», que es fa sota la 
presidència de Joaquim Muns i Albuixech.


