
Curs 2005-2006

Acta de la Junta General

El dilluns 12 de juny de 2006 tingué lloc la reunió ordinària de la Junta General de la Societat.

Es va aprovar l’informe sobre el curs 2005-2006, del qual destaquem:

— S’han realitzat tretze conferències (deu de les quals agrupades dins del cicle «Temes clau
de l’economia catalana: reptes i respostes»), amb la participació de setze acreditats acadè-
mics i especialistes, i amb l’assistència d’un notable nombre de socis i sòcies i altres perso-
nes interessades.

— S’ha atorgat X Premi Catalunya d’Economia a Xavier Vives i Lluís Torrens, pel seu tre-
ball «Les estratègies de les àrees metropolitanes europees davant de l’ampliació de la
Unió Europea».

— S’ha convocat el V Premi Societat Catalana d’Economia, havent acceptat Caixa Catalunya
l’augment de 9.000€ a 10.000€.

— La Junta de Govern s’ha reunit deu vegades.

— El nombre de socis ordinaris el 31 de maig del 2006 és de 258.

Es van aprovar l’estat de comptes del 2005 i el pressupost per al 2006:

— La liquidació dels comptes del 2005 ofereix uns cobraments per 24.208 € i uns paga-
ments per 25.964 €; així doncs, el dèficit és de 1.936 € (el pressupost preveia un dèficit
de 2.030€).

— El pressupost de 2006 preveu uns cobraments per 24.120 € i uns pagaments per 24.160
€; així doncs, el dèficit és de 40€.

— Les quotes es mantenen al nivell de 30€ a l’any.

— L’Institut d’Estudis Catalans ha atorgat una subvenció de fins a 9.000€ per cobrir les des-
peses d’organització i realització del cicle de conferències «Temes clau de l’economia ca-
talana: reptes i respostes».

— Dins del capítol de despeses de 2005 i 2006, hi ha uns pagaments a l’IEC per 4.000 €

i 3.030 €, respectivament, com a contribució a la part alíquota del sou i del cost de la se-
guretat social de la secretaria administrativa, i també com a despeses que l’IEC ha fet per
compte de la Societat en concepte de comunicacions i publicacions.

Es va aprovar el programa d’activitats per al curs 2006-2007:

— participació en els actes commemoratius dels primers cent anys de l’Institut d’Estudis
Catalans;
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— celebració dels primers trenta anys de la Societat, recordant també la creació, el 1953, de
la Societat Científica d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials, llavor de la qual sorgí, l’any
1976, la Societat Catalana d’Economia;

— seguiment de l’activitat de recerca realitzada pels guardonats en els premis Catalunya
d’Economia, Societat Catalana d’Economia i FerranArmengol i Tubau;

— activitats regulars: conferència sobre el Premi Nobel d’Economia 2006, atorgament del VI
Premi Societat Catalana d’Economia, convocatòria de l’XI Premi Catalunya d’Economia;

— publicació del treball d’Antoni Bosch-Domènech i Joaquim Silvestre, sobre l’atracció i
l’aversió al risc, guardonat amb el VIII Premi FerranArmengol i Tubau;

— publicació del volum 19 de l’Anuari de la Societat.

Es van renovar dos càrrecs de la Junta de Govern, la qual queda constituïda de la manera se-
güent:

President Pere Puig i Bastard
Vicepresident Artur Saurí del Río
Secretari EduardArruga i Valeri
Tresorer Humbert Sanz i García
Vocal Joan Elias i Boada
Vocal Pere Lleonart i Llibre
Vocal Àngels Roqueta i Rodríguez
Vocal Ernest Sena i Calabuig
Vocal MariaAntònia Tarrazón i Rodon
Delegat a Brussel·les Víctor Pou i Serradell
Delegat a Madrid JosepMaria Nus i Badia
Delegat de l’Institut JoaquimMuns iAlbuixech

La Junta General va expressar el seu agraïment i reconeixement a Pere Puig i Bastard i a
RoldánMartínez López per l’eficaç tasca duta a terme durant els seus mandats.

President Secretari
Pere Puig i Bastard EduardArruga i Valeri
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