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Curs 2014-2015

ACtA de lA JuntA GenerAl 

dAtA: 21 de setembre de 2015, en segona convocatòria, a les 17.30 hores.

lloC: Sala Pere i Joan Coromines, Casa de Convalescència.

Assistents

Per part de la junta: Eduard Arruga, President; Joan-Ramon Rovira, 
Vicepresident; Antoni Montserrat, secretari; Humbert Sanz, tresorer; Alexandre 
Checchi, Vocal, Josep Maria Suris, Vocal, Jaume Padrós, Vocal.

Excusen l’assistència: Lourdes Beneria i Àngels Roqueta.

Assisteixen també socis de la SCE.

resum de lA reunió i dels ACords presos

1. Introducció del Sr. President i aprovació de l’Acta de la reunió anterior. 
Obre la sessió el President explicant l’ajornament de la Junta General 
prevista per al juny per poder-la fer coincidir amb una conferencia de la 
Societat. No obstant això es compleixen així els terminis estatutaris.

S’aprova per unanimitat l’Acta de la reunió anterior (16 de juny del 2014).

2. Aprovació de la Memòria d’activitats realitzades en el curs 2014-2015. El 
president presenta la Memòria d’activitats i s’aprova.

3. Aprovació de l’Estat de comptes de l’any 2014, del Pressupost del 2015, i 
de la Previsió per al 2016. El tresorer presenta l’Estat de comptes de l’any 
2014. S’incorporen previsions per a les activitats ampliades previstes per 
al 2016. No es modifiquen les quotes. 
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4. Aprovació del Programa d’activitats per al curs 2015-2016
El President presenta el programa d’activitats pel proper curs i s’aprova. 
Es preveu impulsar un Congrés de recerca en economia, continuar els 
cicles de conferències sobre grans economistes catalans i sobre el Premi 
Nobel d’Economia.

5. Projectes en curs i grups de treball
S’entra en el detall dels projectes en curs. El d’aportacions dels economistes 
catalans a la recerca es tractarà d’acord amb les indicacions de l’Institut en 
matèria de protecció de dades. 

Igualment hi ha un projecte sobre centres d’estudis.

Hi ha els següents grups de treball: Indústria, economia financera, 
economia catalana, pensament econòmic. S’impulsarà un d’economia del 
sector públic i potser un d’economies emergents.

6. Premis
S’atorgarà pròximament el XIV Premi Catalunya d’Economia. També es 
recorda que el 3 de desembre acaba el termini de presentació del Premi 
Vandellós. El 2016 es convocarà i atorgarà  novament el Premi Societat 
Catalana d'Economia.

7. Publicacions
S’enviarà properament als serveis de l’IEC el 7è Quadern per a la seva 
publicació en el curs del 2016. També s’agruparan en un sol anuari els 
treballs de la Societat dels anys recents.

8. Torn obert de paraules
Es comenta la necessitat d’ampliar el nombre de socis i es demana la 
col·laboració dels presents.

Es convida els socis a assistir la Conferència que tot seguit s’oferirà sobre 
Ramon Trias Fargas, a la Universitat, a la societat i a l’IEC.

S’aixeca la sessió a les 18:45


