Marqueu aquí si desitgeu rebre més informació de la Societat Catalana d’Economia.

Envieu les nominacions, abans del 30 de novembre de 2018, a l’atenció de la Secretaria del Premi Ferran Armengol i
Tubau (Societat Catalana d’Economia, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) o a l’adreça
electrònica sce@iec.cat. Per a més informació, truqueu al telèfon 935 529 102 (Maite Sánchez).

Nom de qui nomina ....................................................................................................................
Càrrec ............................................................................................................................................
Adreça postal ...............................................................................................................................
Codi postal .................... Població ........................................... Telèfon ....................................
Correu electrònic ..........................................................................................................................

Nominació de l’obra ...................................................................................................................
Autor/a .........................................................................................................................................
Mèrits de l’obra ............................................................................................................................
(Signatura)

NOMINACIÓ DE CANDIDATURES - XII PREMI FERRAN ARMENGOL I TUBAU 2018

El Premi Ferran Armengol i Tubau
Fou instituït en memòria dels esposos ArmengolMir, pels seus hereus, i té com a objectiu promoure
els treballs d’investigació en el camp de les
assegurances. Els guardonats de convocatòries
anteriors són els següents:
Arcadi García Sanz i Maria Teresa Ferré i Mallol, per
Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona
(1974).
Osvald Cardona, per Vocabulari català d’assegurances
(1978).
María Concepción Hill Prados, per Els clubs de
protecció i indemnització en el camp de l’assegurança
marítima (1982).
Ramon Morral Soldevila, per L’assegurança de crèdit.
Especial referència a la delimitació de risc (1999).
Montserrat Guillén i Mercedes Ayuso, per Detecció
del frau en l’assegurança de l’automòbil (2002).
Antoni Bosch i Domènech i Joaquim Silvestre i
Benach, per L’aversió i l’atracció al risc i les seves
conseqüències teòriques i pràctiques. Evidència
experimental (2005).
Miguel Santolino Prieto, per Mètodes economètrics
per a la valoració qualitativa i quantitativa del dany
corporal a l’assegurança de l’automòbil (2008).
Daniel Blay Berrueta, per Sistemes d’atenció de
llarga durada per a la cobertura i el finançament de
les situacions de dependència: assegurança privada i
hipoteca inversa (2011).
Jaume Belles i Sampera, per Noves mesures del risc
a efectes de solvència a les companyies d’assegurances
(2014).
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President:
Vicepresident:
Secretari:
Tresorer:

Barcelona, març del 2018

Miquell Viñ
Viñals
l F
Fusté
Secretari del Jurat

Les propostes que vulguin optar al Premi s’han
d’adreçar a l’atenció de la Secretaria del Premi Ferran Armengol i Tubau (Societat Catalana d’Economia, Institut
d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) o a l’adreça electrònica sce@iec.cat, i cal que siguin lliurades abans del 30 dee novembre de 2018.
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El lliurament del Premi es farà en un acte acadèmic
que inclourà una conferència a càrrec de la persona guardonada durant el curs acadèmic 2018-2019.
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Els membres del Jurat del Premi o de la Junta de
Govern de la Societat Catalana d’Economia no poden ser
candidats al Premi mentre exerceixen aquesta funció.
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La dotació del Premi és de sis mil euros (6.000 €),
quantitat patrocinada per la Mútua de Propietaris. També
col·laboren en el Premi el Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya i el Col·legi d’Actuaris
de Catalunya. Si el Premi es declara desert, la Societat Catalana d’Economia pot destinar els diners a subvencionar
un estudiós perquè prepari un treball d’investigació sobre
assegurances, sota la direcció d’un membre del Jurat o de
la Junta de Govern, el qual serà publicat per la Societat
Catalana d’Economia.
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El Jurat actua d’acord amb un sistema de votacions
successives. Les deliberacions del Jurat són secretes. En
cadascuna, els set membres voten un nombre de candidatures igual que les que resten menys una, i la menys
votada en cada ronda és eliminada, fins a arribar a la guanyadora. Si un membre del Jurat no pot assistir a les votacions, pot delegar el seu vot en un altre membre del Jurat.
Els possibles empats entre candidatures menys votades
es decideixen pel mateix procediment de votació o votacions successives de membres del Jurat
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Vocals:

Lourdes Beneria i Farré
Jordi Galí i Garreta
Jaume Padrós i Enamorado
Elisenda Paluzie i Hernández
Joaquim Maria Perramón i Ayza
Xavier Farriols i Solà (adjunt)
Delegat de l’IEC:
Andreu Mas-Colell
Corresponent a Madrid: Josep Maria Nus i Badia

Eduard Arruga i Valeri
Joan Ramon Rovira i Homs
Antoni Montserrat i Solé
Humbert Sanz i García

JUNTA DE LA SOCIETAT CATALANA D’ECONOMIA

Eduard Arruga i Valeri
President de la Societat Catalana Economia

Un cop seleccionades les candidatures que opten al Premi, es constituirà el Jurat que l’ha d’adjudicar, que estarà format pel president i el tresorer de la
Junta de Govern de la Societat Catalana d’Economia,
i cinc persones més de prestigi reconegut en el camp
de les assegurances. D’acord amb aquest punt, el Jurat
del XII Premi Ferran Armengol i Tubau 2018 és format
per Eduard Arruga i Valeri (president), Humbert Sanz
i García, Mercedes Ayuso Gutiérrez, Jordi Parrilla Navarro, Josep Lluís Pérez Torres, Joan Maria Xiol Quingles i Miquel Viñals Fusté, que actua de secretari del
Jurat.
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Totes les candidatures rebudes seran estudiades
per la Junta de Govern de la Societat Catalana d’Economia, que, constituïda en comitè ad hoc, en seleccionarà
un màxim de cinc.
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La candidatura al Premi pot ser proposada per la
mateixa persona interessada, en nom seu o mitjançant
la nominació feta per terceres persones.
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El Premi, de caràcter triennal, pot recaure en persones tant de dins com de fora de les terres del nostre
patrimoni lingüístic i cultural comú. Les obres es poden
presentar en català, espanyol o anglès.
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La Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, convoca el XII Premi Ferran Armengol i Tubau 2018 per a la millor obra, treball, tesi o
estudi sobre les assegurances, des de les perspectives
econòmica, jurídica, històrica, financera o social, publicat en els anys 2015, 2016, 2017 o 2018 o inèdit. L’objectiu del Premi és reconèixer i estimular els esforços per
una millor investigació en el camp de les assegurances,
incloent-hi la cobertura de la previsió social.
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