Acta de la reunió de la Junta General Ordinària de la Societat Catalana d’Economia,
celebrada el 29 d’octubre de 2012 , a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona.
Assistents
Per part de la Junta de Govern:
Eduard Arruga i Valeri (President)
Joan Ramon Rovira i Homs ( vicepresident en funcions)
Antoni Montserrat i Solé (secretari en funcions)
Humbert Sanz i García (Tresorer)
Ernest Sena i Calabuig, Josep Maria Surís i Jordà, Àngels Roqueta i Rodríguez, (vocals).
Excusen l’assistència Alexandre Checchi i Lang (Vocal) i Joaquim Muns i Albuixech (Delegat
de l’Institut).
En el curs de la reunió s’incorpora a la sala el President de l’Institut, Salvador Giner de San
Julián.
Hi assisteix també una trentena de membres de la Societat.
Contingut
1. S’aprova l’ordre del dia
2. S’aprova la Memòria Anual d’activitats, presentada pel President
3. S’aprova l’estat de comptes de l’ any 2011, el pressupost per a l’exercici corrent del
2012 i la previsió per al 2013, a proposta del tresorer Sr Humbert Sanz. S’aprova així
mateix el manteniment de la quota (40 €/any). Es comenta l’organització comptable en
relació amb l’Institut i es considera raonable i operativa l’organització actual.
4. S’aprova el Programa d’activitats per al curs vinent. Entre altres iniciatives, el President
destaca que la Junta de Govern ha acordat la dedicació d’ una sessió cada any a donar a
conèixer el pensament d’ il·lustres economistes catalans i a fomentar la recerca sobre la
seva obra. L’ any 2013 es dedicaría a Ernest Lluch i Martín (Vilassar de Mar, 21 gener
1937 – Barcelona, 21 novembre 2000).
5. Es ratifiquen els càrrecs de la Junta de Govern, que queda formada així:
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
Delegats:
Brussel·les: Victor Pou i Serradell
Londres: Josep Maria Nus i Badia
Delegat de l’Institut d’Estudis Catalans: Joaquim Muns I Albuixec
6. Torn obert de paraules: A pregunta dels assistents, s’informa de les dificultats de
financiació dels premis de la Societat. La Junta explorarà altres camins i fins i tot
formats. Es presenta el nou format de la web de la SCE. Es comenta el fet que l’Institut
hagi aprovat el projecte sobre “ Aportacions dels economistes catalans a la recerca
econòmica”, a dur a terme entre 2012 i 2014.
7. Cloenda: El President agraeix la presència del President de l’Institut i la de tots els
assistents, dóna la Junta General per tancada i seguidament es passa a la conferència
inaugural del curs per part del membre de l’Institut Jordi Galí i Garreta.

