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l passat 22 de novembre va tenir lloc la VI edició de la Jornada dels Economistes que cada
vegada es consolida com a punt de trobada per al nostre col·lectiu, on cada any els economistes
reflexionem i donem resposta a la societat sobre un element clau de la nostra economia com
aquest any ha estat l’euro. Els que vam assistir a la Jornada vam poder comprovar, com cada any,
un ambient de treball rigorós, així com una gran satisfacció dels assistents tant pel contingut com
pel debat que s’havia generat en les setze sessions de treball. Aquesta satisfacció i aquest ambient,
els vam trobar, també, en les sessions de la Jornada dels Economistes que es van celebrar dijous
16 de novembre a Tarragona i Lleida i el 19 de novembre a Girona.

Voldria agrair públicament als coordinadors de les 19 sessions, així com als ponents, panelistes i
altres col·laboradors, la seva participació desinteressada, però no exempta de professionalitat, ja
que són ells, principalment, els que han fet possible la realització de la Jornada dels Economistes.

Pocs dies abans de la celebració de la Jornada dels Economistes a Barcelona, la Junta de Govern
va donar a conèixer una nota de reflexió sobre el tema de la Jornada “Europa: desprès de l’euro,
què?”, que trobareu íntegrament en aquest Informatiu. En aquesta nota, a més de felicitar-nos per
l’entrada en vigor de l’euro com a moneda d’ús corrent, instaven a continuar treballant per l’a-
profundiment en la construcció de l’espai europeu a partir de l’1 de gener. D’una banda dèiem
que, per a la construcció de l’espai europeu, cal impulsar unes polítiques comunes i replantejar
una redistribució de poders, competències i recursos entre les diferents administracions que con-
figuren la Unió Europea: administracions locals, autonòmiques, estatals i comunitàries. D’altra,
instàvem que Catalunya reflexionés sobre el seu model econòmic i els factors de competitivitat
que la situïn plenament a Europa, i per aconseguir-ho demanàvem un consens polític en tot allò
que sigui bàsic i la implementació d’actuacions ràpides per part dels estaments oportuns.

Com cada any, a la Jornada dels Economistes va seguir el tradicional Sopar dels Economistes que
cada cop més es consolida com un acte lúdic que permet retrobar a antics companys d’estudis o
de professió i que, a la vegada, permet mantenir un intercanvi d’opinió amb les noves generacions
d’economistes. Enguany el sopar ha estat molt emotiu ja que, a més de lliurar els premis Joan Sardà
Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya, els guardons als col·legiats que fa 25 anys que ho
són i els diplomes als col·legiats de nou durant l’any 2001, es va dur a terme l’acte de nomenament
de Col·legiat de Mèrit, a títol pòstum, al professor Ernest Lluch, just un any desprès del seu assas-
sinat a mans d’ETA, amb la presència de la seva família. La seva dona, Sra. Montserrat Lamarca, va
recollir la insígnia que reconeix al professor Ernest Lluch com a Col·legiat de Mèrit del Col·legi d'E-
conomistes de Catalunya. Els parlaments d’aquest acte van anar a càrrec del pare Batllori, del perio-
dista Lluís Foix i el secretari del Consell de Redacció de la Revista Econòmica de Catalunya, Sr. Joan
Trullen. També es va repartir entre els assistents el número especial de la Revista Econòmica de
Catalunya, destinat íntegrament a la seva persona i al seu pensament econòmic polític i social. 

Com podeu veure en la crònica d’activitats d’aquests darrers mesos l’activitat del Col·legi no s’ha
centrat exclusivament en l’organització de la Jornada dels Economistes sinó que els diferents cen-
tres d’activitats del Col·legi han continuat organitzant conferències, tertúlies, sessions de treball i
l’Aula d’Economia cursos. De totes aquestes activitats vull comentar-vos l’acte commemoratiu del
XXè aniversari de la Comissió d’Economia de la Salut del passat 8 de novembre, amb una taula
rodona on es va aprofitar la feliç coincidència del vintè aniversari de la Comissió amb el vintè ani-
versari dels primers traspassos de competències sanitàries i que va comptar amb la presència dels
quatre consellers de sanitat, l’Honorable Sr. Ramon Espasa, l’Honorable Sr. Josep Laporte, l’Hono-
rable Sr. Xavier Trias i l’Honorable Sr. Eduard Rius, essent aquesta la segona vegada que els qua-
tre consellers coincidien en un acte públic.

L’objectiu del Col·legi d’Economistes de Catalunya per a 1’exercici 2002, que reflecteix el pressupost
que es va presentar a l’Assemblea de Col·legiats el passat 18 de desembre i que podeu observar en
les pàgines d’aquest Informatiu, és abordar aquelles inversions necessàries per al manteniment de les
activitats del Col·legi i la utilització intensiva de les noves tecnologies i la prestació de nous serveis i
activitats que configurin el nostre Col·legi com a una entitat prestadora de serveis de qualitat, cara als
col·legiats, i de prestigi en la societat. Així, en aquest pressupost es vol reforçar i potenciar la imatge
de marca i de prestigi de l’economista, per potenciar la participació dels col·legiats en les activitats del
Col·legi i potenciar la prestació de serveis de qualitat per als col·legiats. A la consecució d’aquests objec-
tius és cap on orientarem els recursos i les energies del Col·legi a partir de l’1 de gener de l’any 2002.
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L’interès més alt

Jornada dels Economistes 2001

El conseller en cap va posar alguns exem-
ples de projectes de futur endegats a Cata-
lunya recentment, com l’increment del
40% de la inversió pública en els pressu-
postos de la Generalitat per a l’any 2002,
l’adjudicació del concurs per donar serveis
de telecomunicacions als centres sanitaris i
escoles públiques de Catalunya o la ins-
tal·lació de la Casa d’Àsia a Barcelona.

Jordi Conejos va destacar la importància de
la Jornada com a punt de trobada anual per
al col·lectiu professional dels economistes,
tot posant de relleu la necessitat de refle-
xionar i donar respostes sobre un element
clau de la nostra economia com és l’euro.
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La Jornada dels Economistes d’enguany,
sota el títol “Europa: després de l’euro,
què?”, celebrada el passat 22 de novem-
bre a Barcelona, va reunir uns 800 pro-
fessionals i més de 100 ponents, amb
l’objectiu d’analitzar les conseqüències de
la imminent implantació de l’euro.

L’acte inaugural va ser presidit per l’alcal-
de de Barcelona, Joan Clos, el conseller
en cap de la Generalitat de Catalunya,
Artur Mas, i el degà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, Jordi Conejos.

Joan Clos va centrar el seu discurs en
posar de relleu la importància de la
capacitat de reacció de la ciutat en
moments d’incertesa. “Des de les admi-
nistracions públiques hem de saber
reaccionar i saber-nos adaptar al nou
entorn”, va subratllar. Per aquest motiu,
va recordar que l’Ajuntament de Barce-
lona ha doblat els seus recursos desti-
nats a inversió, davant la necessitat
d’actuar sobre el teixit d’una ciutat que
necessita millores constantment. Així
mateix, va afirmar que la societat barce-
lonina té aquesta capacitat de reacció,
en referència a les iniciatives que està
duent a terme el sector comercial i hote-
ler de la ciutat.

Artur Mas va posar de manifest que la
Jornada dels Economistes d’enguany se

celebrava enmig d’un clima econòmic
diferent al d’altres anys, marcat per la
recessió econòmica. Tot i així, va matisar
que a diferència de l’última crisi registra-
da els anys 1993-1994, l’economia cata-
lana i, en general, l’europea es troba en
millors condicions per resistir una even-
tual crisi econòmica. “Avui hi ha núvols
a l’horitzó i, tot i que no sabem si van
molt carregats d’aigua, els hem de tenir
molt en compte”, va afegir. Mas va
advertir que en moments d’incertesa
econòmica s’han de fer millor les coses
perquè és llavors quan els èxits es veuen
multiplicats i també quan els fracassos es
paguen més cars.
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Conferència inaugural
Alfred Pastor, professor de l’IESE, va ser
l’encarregat de pronunciar la conferència
inaugural, sota el títol de “Globalització i
els economistes”. 
Properament l’Informatiu de l’Economista
publicarà la ponència integra de la con-
ferència del Sr. Alfred Pastor.

Les sessions de la Jornada
Com ja és habitual, es va repartir entre els
assistents el Llibre de Ponències de la Jor-

nada, juntament amb un CD, que conte-
nen les intervencions dels ponents i
panelistes de les 19 sessions celebrades;
16 a Barcelona, i tres a les diferents seus
territorials del Col·legi d’Economistes de
Catalunya: Tarragona, Lleida i Girona.

Un cop finalitzada la conferència inau-
gural, els participants van assistir a les
sessions, vuit al matí i vuit a la tarda,
que es van desenvolupar simultània-
ment. 
Davant la imminent implantació de l’eu-
ro, el lema de la Jornada dels Econo-
mistes d’enguany remarcava aquest
“després de l’euro” per posar l’accent en

el nostre espai econòmic de referència
que des del pròxim gener serà plena-
ment Europa. 
És per això que bona part dels temes
que es van tractar en els tallers adoptes-
sin un enfocament europeu.

Les 16 sessions de treball que es van
desenvolupar a la Jornada es van estruc-
turar al voltant de tres grans àmbits temà-
tics. Aquests són els següents:

– La globalització i les tendències en el nos-
tre entorn més proper, amb atenció especial
a les relacions entre Europa i el Magrib i a
l’esdevenir de la futura Unió Europea.
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– El marc que envolta els agents i en què
es desenvolupa l’activitat econòmica,
camp en què es debatrà sobre la norma-
tiva societària, concursal i fiscal, la libe-
ralització i la desregulació, el mercat
laboral i la immigració, el sector financer,
els serveis sanitaris i les assegurances, el
finançament autonòmic, l’ensenyament
universitari, les inversions estrangeres i
l’obra pública.

– La realitat de l’empresa catalana, àmbit
de gran transcendència en què es refle-
xionarà al voltant d’alguns dels factors
determinants de la seva competitivitat, com
els actius intangibles (innovació, marca i
capital humà), la comptabilitat de gestió,
la propietat, la logística i els models de
negoci en l’e-economia.

Conferència de cloenda
El professor de la Universitat de Columbia
i de la Universitat Pompeu Fabra, Xavier
Sala Martí, va dedicar la seva conferència
a analitzar el clima d’incertesa econòmica
que els Estats Units viuen arran dels
atemptats de l’11 de setembre.

Sala Martí va reconèixer la dificultat de
poder preveure el futur de l’economia i va
apuntar que, a partir d’ara, el món serà més
incert encara perquè “ara més que mai el
funcionament de l’economia està lligat a la
política, és a dir, a com anirà la guerra”.

El professor Sala Martí va destacar que
l’11 de setembre “van desaparèixer

1.250.000 metres quadrats d’oficines i,
curiosament, el número de metres qua-
drats addicionals disponibles al Sud de
Manhattan s’ha incrementat en un 40%.
Els preus, per tant, no han pujat sinó
que han baixat”. Aquest fet explica l’è-
xode del mercat d’oficines de la ciutat
per part de moltes empreses i el fre a la
inversió.

Malgrat tot, Xavier Sala Martí es va mostrar
optimista en relació al futur de la ciutat de
Nova York. D’aquesta manera, va posar
com a exemples la recuperació que va
viure el Japó, quinze anys més tard de la
II Guerra Mundial, o els beneficis que
podria reportar la celebració de les Olim-
píades a Nova York per sustentar la seva
confiança.

Document de reflexió de la Junta de
Govern amb motiu de la Jornada
dels Economistes 2001

Com en anteriors edicions, amb
motiu de la celebració de la Jor-
nada, la Junta de Govern va fer
públic un document de reflexió
en relació al lema de la Jornada
“Europa desprès de l’euro:
què?” que pel seu interès repro-
duïm íntegrament. 

Per a la redacció d’aquest docu-
ment la Junta de Govern del
Col·legi va comptar amb la
col·laboració del Comitè Assessor

Tècnic, integrat per professionals de reconegut prestigi i
coneixedors d’aquest tema, que a més de col·laborar en el
disseny de la Jornada dels Economistes d’enguany, indicant-
nos els aspectes més importants a tractar, ens van assessorar
sobre els principals aspectes que hauria d’integrar aquest
document. Aquest Comitè l’integren: Sr. Eduard Arruga, Sr.
Joan Clavera, Sr. Guillem López, Sr. Antoni Montserrat, Sr.
Josep Lluis Oller, Sr. Alfredo Pastor, Sr. Miguel Antonio Pérez,
Sr. Amadeu Petitbó, Sr. Valentí Pich, Sr. Joan Ràfols, Sra.
Mercè Sala, Sr. Josep Santacana i Sr. Joaquin Trigo.

EUROPA: DESPRÉS DE L’EURO, QUÈ?
L’actual context econòmic en què ens trobem i, molt especialment, el
marc que esperem a curt termini, anima a aprofundir en el debat
sobre “Europa: després de l’euro, què?”, que és el títol de la Jornada
dels Economistes, que organitza el Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya i que tindrà lloc el proper dia 22 de novembre. Aprofitant
aquest esdeveniment, la Junta de Govern del Col·legi ha considerat
oportú fer públiques algunes reflexions d’interès en relació a aquest
tema:

“Tots ens hem de felicitar per l’assoliment d’una fita tan important per
a Europa i per a nosaltres com és l’entrada en vigor de l’euro com a
moneda d’ús corrent.”. No obstant, aquest assoliment no s’ha de con-
siderar com una finalitat en ella mateixa, sinó com una etapa més en el
repte de la construcció d’un espai europeu que hem d’aprofundir a par-
tir del proper 1 de gener.

Reptes per a  la construcció d’Europa: “Per a la construcció de l’es-
pai europeu cal impulsar unes polítiques comunes i replantejar una
redistribució de poders, competències i recursos.”

A més la posada en marxa de la moneda única, ha de ser una bona
excusa per reforçar el posicionament internacional de la Unió Europea.
Per aconseguir això, cal tenir present el següent:

1. La construcció europea planteja la redistribució de poders
interns, la qual cosa obliga a una reflexió sobre el paper de les
diferents administracions. Atesa la pèrdua de protagonisme dels
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El professor de la Universitat de Columbia
també va fer una crítica a les mesures del
president George Bush consistents en des-
tinar ajudes de 100.000 milions de dòlars
adreçades a subvencionar empreses afec-
tades per la crisi, com les d’aviació.

Sopar dels Economistes
Prèviament al ja tradicional Sopar dels
Economistes, es van lliurar les insígnies
als col·legiats amb 25 anys de vinculació
al Col·legi i els diplomes als nous
col·legiats. El sopar va reunir personalitats
de la vida econòmica i social de Catalunya,
com Fabià Estapé, Mercè Sala, Francesc
Santacana, Rafael Sunyol, Eugeni Giralt o
Valentí Pich.

estats en àmbits decisius de l’economia, com la política monetària
i la necessitat d’una major eficiència i proximitat als ciutadans, els
estats haurien de replantejar-se el seu paper cara a evitar els
altrament elevats costos de transacció que representa el manteni-
ment de la seva intermediació entre els poders europeus i locals,
sense aportar un major valor afegit.

2. La creació d’una Europa integrada necessita que s’endeguin unes
polítiques comunes i que s’impulsi una major coordinació entre els
estats. Per això, cal enfortir les institucions europees, és necessari
tenir una clara intencionalitat política de tirar endavant decisions i
acords presos que encaminin cap a una integració real, que també
faciliti la unió de nous països, i cal disposar dels recursos adients.

3. L’endemà de l’entrada en vigor de l’euro cal continuar impulsant
polítiques de llarg termini i aprofundir en la tasca de “fer Europa”.
Per a això s’han de reprendre i materialitzar reptes fonamentals, com
per exemple l’harmonització en matèria fiscal, el reforç de la políti-
ca de competència, la desregulació de mercats, una major integra-
ció financera, la potenciació de les  infraestructures energètiques,
una major cohesió social i la configuració d’una veritable política
exterior de la Unió Europea en afers econòmics i comercials, a
banda del repte fonamental de l’ampliació de la Unió Europea.

4. La Unió Europea ha de dinamitzar els seus elements de compe-
titivitat de forma comuna i directa, mitjançant els instruments
més adequats, i ha de defugir d’estratègies desintegradores que
persegueixen els guanys particulars de cada país a través de forces
centrífugues.

“Catalunya ha de reflexionar sobre el seu model econòmic i els
factors de competitivitat que la situïn plenament dins d’Europa.”

Per a Catalunya la fita de l’euro ha de servir per endegar un debat
sobre el model econòmic que es vol construir en el nou marc euro-
peu i dins d’un món globalitzat. És veritat que els canvis que això
suposarà són una amenaça per a nosaltres, però també ens ofereix
oportunitats, i és ben cert que, al llarg de la història, els catalans hem
sabut aprofitar molt positivament els reptes d’aquesta mena que se’ns
han plantejat, com s’ha fet palès en els darrers anys. El debat sobre els
factors determinants del futur de la societat i de l’economia catalana
no es pot ajornar.

Davant la nova realitat que representa l’euro s’ha de definir i desen-
volupar un model econòmic en què cal posicionar-se en relació a
Europa, i potser no tant respecte a Espanya, i en què la desaparició de
les polítiques monetària i de canvi obliga a posar l’accent en els fac-
tors reals de la competitivitat (infraestructures, formació, innovació
i tecnologia, ...). 

Aquest model requereix el següent:

– Un consens social i polític en tot allò que sigui bàsic.
– La mobilització de la societat civil i econòmica en el seu conjunt.
– La implementació d’actuacions ràpides per part dels estaments

oportuns.
– La potenciació de l’embranzida que tradicionalment han demostrat

els diferents agents econòmics i que ha permès situar Catalunya en
un lloc privilegiat.
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En el decurs del sopar es va fer un home-
natge a Ernest Lluch, assassinat per ETA
ara fa un any, i va ser nomenat Col·legiat
de Mèrit, a títol pòstum. En aquest acte hi
van participar el pare Batllori, Lluís Foix,
conseller delegat de La Vanguardia Digital,
i Joan Trullén, secretari del Consell de
Redacció de la Revista Econòmica de Cata-
lunya. Montserrat Lamarca va recollir la
insígnia que reconeixia el seu company,
Ernest Lluch, com a col·legiat de mèrit.

Posteriorment es van lliurar els premis
Joan Sardà Dexeus de la Revista Econò-
mica de Catalunya, que van consistir en
una escultura dissenyada per Xavier Cor-
beró. El premi “al llibre de major rellevàn-
cia d’economia” es va atorgar a l’economista
Guillem López i Casanovas, pel seu lli-
bre La sanitat catalana. Finançament i
despesa en el marc de les societats deses-
tructurades, i el premi “a la trajectòria
personal en la difusió de l’economia”, al
periodista Josep Orihuel, delegat a Cata-
lunya del diari d’informació econòmica. 



Assegurances
Convenis especials amb descomptes per als
col·legiats 

Automòbil
Caudal
Vida i accident
Allianz Seguros
Responsabilitat
Civil
AIG American
Insurance Grup
Assistència sanitària
FIATC
Indemnització 
per malaltia:
La Previsión Mallorquina

Per a més informació
Tel. 93 416 16 04

Productes financers
Conveni especial amb Banc Sabadell 
que ofereix als col·legiats condicions
especials en productes d’actiu i passiu
(Economistes Pla de Pensions,
Targeta Visa Affinity Economistes...).
Per concertar aquest servei us podeu dirigir
a la oficina més pròxima al vostre domicili 
i cal identificar-se com a col·legiat.

Economistes Cash Management
Conveni amb FIBANC

Borsa de treball
El servei divulga, mitjançant Internet, les ofertes
de treball rebudes al Col·legi i les complementa
amb informació relacionada amb el servei com
Beques, Oposicions, Directori d’Empreses 
de treball temporal o de selecció adreces a
Internet... A més, permet la possibilitat que els
col·legiats insereixin en el web del Col·legi el
seu perfil professional per tal que aquest sigui
accesible a les diferents empreses o institucions
que busquin personal per cobrir vacants.
Amb l’ús del correu electrònic tots els
col·legiats interessats en participar en un
procés de selecció poden fer arribar el seu
currículum al Col·legi.
Per a més informació
Tel. 93 416 16 04 (ext. 115)

Comissions de treball per
àrees d’interès professional
Tots els associats tenen dret a inscriure’s
gratuïtament a les comissions que consi-
deri del seu interès. Aquestes ofereixen la
possibilitat de mantenir reunions amb
professionals que estiguin en els matei-
xos temes i a estar informats de l’actua-
litat económica en l’especialitat de la
comissió.

Altres Serveis
Torn d’Actuació Professional
Els col·legiats inscrits en el Torn,
tenen la possibilitat de ser designats

per efectuar encàrrecs professionals de
diverses especialitats per a les
Administracions Públiques, empreses i par-
ticulars.
Per a més informació
Tel. 93 416 16 04 (ext. 108)

Publicacions
• Revista Econòmica de Catalunya 
• L’Informatiu de l’Economista 

i Agenda d’Activitats
• Altres publicacions d’interés

per als professionals:
– Honoraris Professionals, 
– Principis Deontològics 
– Normes Tècniques d’Auditoria

Aula Multimèdia
Els col·legiats disposen d’una aula
d’Informàtica per poder realitzar consultes
a través de la xarxa d’Internet. També es
poden consultar bases de dades com CISS,
Normacef, Quantor, BOE i DOGC.

Assessorament personalitzat
gratuït
Atès per experts sobre temes: 
fiscal, jurídic, assegurances 
i perfils professionals.
Per concertar aquest servei cal dirigir-se 
a la secretaria del Col·legi, ext. 101

Formació
Preus especials en tots els cursos, jornades i
seminaris organitzats per l’Aula d’Economia
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
(Fiscal, Auditoria, Comptabilitat, Finances,
Direcció d’empreses...).

Es tracta d’activitats 
formatives específiques 
per a economistes, 
amb orientació pràctica 
i aplicació immediata al 
treball professional.

Beques per a col·legiats 
en els cursos de l’Aula.

Per a més informació
Tel. 93 416 16 04
(ext. 214) 

Accés gratuït a Internet
amb e-mail propi

El Col·legi posa a disposició
dels seus membres el servei
d’accés gratuït a internet(1)

sense limitació d’horaris i
directament per Infovía Plus,
amb una adreça de correu
electrònic personalitzada, sota
el domini: 
economistes.com
Per acollir-te a aquest servei
només cal que tinguis un PC,
un mòdem i una línia telefònica
disponible (bàsica o XDSI) 
i sol·licitar l’alta al Col·legi. 
En pocs dies estaràs navegant
per la xarxa.
El servei també disposa d’una
linia telefònica d’atenció als
usuaris per ajudar-los en la
instal·lació i configuració de 
la connexió i dels programes.
Per a més informació
Tel. 93 416 16 04 (ext. 115)

(1) El consum telefònic és a càrrec de
cada usuari segons les tarifes vigents
de Telefònica per a trucades locals.



Liberalització i desregularització. 
El nou intervencionisme?

COORDINADORS: Sr. Amadeu Petitbò,Universitat Alcalà d’Henares
Sr. Joaquín Trigo, Foment del Treball Nacional

Aquesta sessió va estar presidida pel Sr. Miquel Vila, director general de
FECSA-ENHER, i va comptar amb una ponència de l’Il·lm. Sr. Luis de
Guindos, secretari de Política Econòmica i Defensa de la Competència,
i la participació del Sr. Germà Bel, professor titular de Política Econò-
mica de la Universitat de Barcelona, del Sr. Sebastià Ruscalleda, conse-
ller de la Comissió Nacional d’Energia, i del Sr.Lluís Cases, de Garrigues
& Andersen.

Un tema recurrent al llarg de la sessió va ser la necessitat de prevenir
i perseguir les conductes restrictives de la competència que deriven
d’acords convulsius o la creació de tanques d’entrada. Les peculiaritats
de la nova economia com a activitats amb cost marginal decreixent i
ínfim, juntament amb la trajectòria dels sectors madurs en què l’aug-
ment de la quota de mercat és simultània a la caiguda dels marges, res-
salten la necessitat d’adequar el patrimoni de la doctrina sobre
l’economia industrial a les noves realitats. 

La privatització, valorada positivament en termes generals, pot ser una
via per mantenir el control sobre l’activitat d’empreses privatitzades i

eludir el control parlamentari. La intervenció ha de ser menor i millor
per a la qual cosa es requereix que els organismes que regulen ex
ante i el Tribunal de Defensa de la Competència (TDC), que actua ex
post puguin acomplir la seva funció. El dret de la competència té un
arrelament insuficient per la qual cosa l’emissió de normes no és sufi-
cient, principalment quan la pressió que pateix el regulador per part
dels grans operadors és molt intensa, ja que el 95% de les visites pro-
cedeixen d’ells i només el 5% dels regulats. La seva relació amb els
ministeris pot millorar pel que fa al flux d’informació. Igualment pot
establir-se una delimitació més precisa entre les activitats regulades i
les liberalitzades.

La millora de mitjans del TDC és valorada positivament, encara que són
pocs els expedients instats d’ofici i la quantitat de les sancions no és
dissuasiva de conductes impròpies, com tampoc ho és el dilatat termi-
ni fins aconseguir la indemnització als perjudicats. El TDC ha de ser
més un òrgan de l’Estat que del Govern.

En l’actual configuració de l’economia les autoritats han de centrar-
se en evitar i desmantellar les tanques d’entrada que imposa la
regulació o el comportament dels antics monopolis. En la nova eco-
nomia és el concepte de competència dinàmica aquell que ha de
primar ja que compta més la destrucció creativa que el poder de
mercat. 

El Sr. Manel Pérez, de La Vanguardia, va moderar el col·loqui final.

Sessions de treball 
de la Jornada dels Economistes 2001
La Jornada dels Economistes d’enguany l’han configurat 19 sessions de treball, 16 que es
van celebrar a Barcelona el dia 22 de novembre, i 3, uns dies abans de la Jornada de Bar-
celona, a les seus territorials del Col·legi, organitzades conjuntament amb les facultats d’E-
conòmiques de Lleida, Tarragona i Girona.

Les 8 sessions del matí, de la Jornada de Barcelona, van començar a les 11.00 hores i van
acabar a les 13.30 hores.

Jornada dels

J

econom
istes 2001



Demografia, mercat de treball 
i immigració

COORDINADOR: Hble. Sr. Ignasi Farreres, economista,
president de l’Associació per a les Polítiques Socials en el segle XXI

El coordinador, després d’evidenciar la interrelació dels tres àmbits del
títol, va recordar que el Foment del Treball havia estimat que per l’any
2002, seran necessaris a Catalunya 33.000 treballadors immigrants nous,
i que PIMEC-SEFES ha presentat un molt interessant estudi dels pro-
fessors  Josep Oliver i Ferran Mañé, on estimen que en el període 2000-
2010 es crearan 595.000 nous llocs de treball, dels quals 224.000 hauran
de ser coberts per immigrants.

El Sr. Jordi Oliveres, director general de l’IDESCAT, en les seves
excel·lents projeccions demogràfiques, destacà el fort procés d’envelli-
ment que sofrirà Catalunya, i que una de les vies per augmentar la
població ocupada, seria facilitar l’entrada al treball de dones d’edat mit-
jana i cap amunt, puig és el grup on hi ha més població inactiva. 

El professor de l’IESE, Sr. Jordi Gual, es manifestà partidari del fenomen
migratori, però posà en quarantena dos dels arguments amb què sovint
es propugna la immigració: per alleujar l’escassetat de mà d’obra en
alguns sectors i per solucionar els problemes de finançament del siste-
ma de pensions.

El Dr.Tulio Rosembuj, catedràtic de Dret Financer de la Universitat de
Barcelona, que va dir que parlava en la seva condició d’immigrant, es
referí als sofriments que implica el fet d’emigrar, i feu una vibrant
defensa del model d’integració de la ciutat de Nova York, on tots els
grups conserven les seves arrels i els seus trets culturals, després d’as-
sumir com a patrimoni comú la nacionalitat americana. Creu que l’im-
migrant sempre s’integra, i que la base per assolir-ho és tractar-lo amb
respecte i generositat.

El Sr. Andreu Claret, director de l’Institut Català de la Mediterrània,
advocà per un afavoriment dels intercanvis econòmics i comercials
entre els països del Nord i Sud del Mare Nostrum, així com les inver-
sions en els països del Sud, encara que les polítiques d’immigració no
poden basar-se únicament en suports econòmics. Troba a faltar actual-
ment, noves estratègies polítiques a llarg termini. S’inclinà també  per
facilitar una integració respectuosa, i a la vegada progressiva dels nou-
vinguts. Creu que el model novaiorquès d’integració no és traspassable
a Europa, ja que aquesta està formada per pobles amb cultures i tradi-
cions mil·lenàries. 

Digué també que tota societat té uns límits a la capacitat d’integració,
i no sols econòmics i socials sinó també culturals.

L’assessor del conseller de Treball, Sr. Joaquim Ferrer, explicà el funcio-
nament dels mecanismes de fixació de contingents i quotes, així com

les estimacions que el Govern català fa de les necessitats de mà d’obra
en els diferents sectors econòmics. Defensà la posició de negar-se a
acceptar certes pràctiques d’alguns grups, que poden considerar-se
lesives dels drets humans, com per exemple l’ablació del clítoris.

L’exministre de Treball i Afers Socials, Excm. Sr. Manuel Pimentel, va
parlar sobre les previsions demogràfiques a nivell d’Estat. Va recordar
que continua el flux d’emigració des de l’interior d’Espanya vers les
perifèries costeres. Va advertir que aquest fenomen s’aturarà per l’es-
gotament progressiu de la població de l’interior.

Respecte a la immigració estrangera, digué que l’INE estima que l’any
2002 vindran a Espanya, de totes maneres, unes 200.000 persones
immigrants. Opinà que la política de fixació de quotes molt baixes, o
sia molt per sota del  flux real de nouvinguts, és un error, ja que és
crear d’ofici els il·legals “sense papers”, i alimentar amb aquest contin-
gent irregular les màfies clandestines i el seus negocis.

La sessió va estar moderada pel Sr.Albert Closas, de TV3.

La reforma de la Llei General
Tributària i altres reformes 
tributàries pendents

COORDINADOR: Sr. Àngel Segarra, economista assessor fiscal

En primer lloc, va intervenir el president-ponent de la sessió, Sr. Car-
los Cervantes, subdirector general de Tributs, que va comentar l’infor-
me de la Comissió d’experts que fonamenta la reforma de la Llei
general tributària. De les mesures anunciades destaquen, en particu-
lar, les següents: i) la necessitat de reduir la conflictivitat entre l’Ad-
ministració i els obligats tributaris; ii) afavorir la gestió tributària amb
declaracions telemàtiques, etc.); iii) modificar el règim d’infraccions
tributàries i establir tres categories d’infraccions en lloc de les dues
actuals i modificar els criteris de graduació de sancions; iv) modifica-
cions de la regulació del frau de llei; v) regulació dels recàrrecs per
presentació fora de termini i d’apressament; vi) regulació de les garan-
ties per suspendre deutes; vii) regulació de les consultes tributàries i
la responsabilitat tributària en cas de seguir-les (possibilitat de rein-
troduir el caràcter vinculant); i viii) introducció d’actes d’inspecció
acordades amb la inspecció.

En segon lloc, el Sr.Ramon Lanau, economista assessor fiscal, va comen-
tar les modificacions previstes a la Llei general tributària des de l’òptica
dels contribuents i dels assessors. Va posar de manifest la realitat de la
informació tributària que té l’Administració i, per tant, la necessitat d’una
major eficiència per part d’aquesta Administració. Va precisar la neces-
sitat que les consultes tributàries siguin vinculants i es contestin en un
termini raonable de temps. Comentà també la preocupació per la desa-



parició del frau de llei ja que podria suposar moltes regulacions per la
via de la simulació. Finalment va comentar la necessitat d’aclarir deter-
minats conceptes de la prescripció tributària i de la seva interrupció
(declaracions paral·leles, recursos del propi contribuent, etc.).

En tercer lloc, el Sr.Angel Sáez, economista assessor fiscal, va comen-
tar les modificacions previstes a l’Impost de Societats contingudes a la
Llei d’acompanyament als pressupostos per 2002. En particular va ana-
litzar les següents: I) la nova deducció aplicable als beneficis extraor-
dinaris que es reinverteixin; II) les modificacions a la deducció per
activitats d’I+D més innovació tecnològica; III) les modificacions al
règim de PIME; IV) l’ampliació del termini d’amortització del fons de
comerç; i V) l’ampliació del termini de compensació de pèrdues de 10
a 15 anys.

A continuació, el Sr. Valentí Pich, economista president del REAF, va
analitzar la resta de reformes fiscals pendents (Impost sobre Activitats
Econòmiques, Impost sobre la Renda, Mecenatge, etc.), així com l’estat
actual de la regulació de la professió d’assessor fiscal. En particular,
posà de manifest la dificultat de portar a terme la rebaixa o reducció
de l’IAE anunciada pel Govern com a compromís electoral i l’alt cost
que això pressuposa per al col·lectiu de professionals. També va
comentar la necessitat de regular la professió i la possibilitat d’inclou-
re a la nova Llei general tributària la regulació de la professió d’asses-
sor fiscal o l’ajut que el contribuent pot rebre d’aquests professionals.

Per acabar, el Sr. Josep M. Lluís de Odriozola, delegat especial de l’AE-
AT a Catalunya, va fer una anàlisi de la situació pràctica de l’aplicació
de la nova Llei general tributària –2.800.000 de contribuents només a
Catalunya; liquidacions informatitzades, notificacions tributàries, etc.– i
de l’evolució futura de la gestió tributària: comunicacions de liquidació
d’IRPF a molts contribuents, facilitar la informació tributària que té l’Ad-
ministració, liquidacions paral·leles, comprovacions prèvies, etc.

Finalment, es va dur a terme un col·loqui moderat pel Sr. Agustí Sala,
periodista d’El Periódico, que va abundar sobre les matèries tractades
anteriorment.

El sector financer: les noves 
formes de gestió de la informació
i del risc

COORDINADOR: Sr. Anton Gasol, economista i president de la Comissió 
d’Economia Financera del Col·legi d’Economistes de Catalunya

La sessió, que fou presidida pel Sr.Ernest Sena, director general de l’Ins-
titut Català de Finances, i moderada pel Sr. Juan Hernández Puértolas,
redactor de La Vanguardia, estava configurada en dos blocs: el primer
dedicat a la gestió del risc, i el segon a la gestió de la informació.

Pel que fa a la gestió del risc es contemplava tant la visió del regula-
dor com la del consultor de risc. 

El Sr. Jesús Ibáñez, economista d’Institucions Financeres del Banc d’Es-
panya, entitat que des del 2001 forma part del Comitè de Supervisió de
Bancs a Basilea (CSBB), feu un apretat resum del Nou Acord de Capi-
tal de Basilea (Basilea 2), així com dels aspectes més rellevants de revi-
sió especial. Parlà de l’Acord actual (Basilea 1), de les seves virtuts i
mancances; donà una visió general de Basilea 2, fent esment dels 3
pilars complementaris sobre els quals se sustenta el Nou Acord. El pilar
1, que estableix els requeriments mínims de capital pels diversos riscos
(de crèdit, de mercat i operacional) i dóna diverses opcions evolutives
de cara a la seva mesura – l’estàndard, la mesura interna bàsica i l’a-
vançada -. El pilar 2 que estableix el procediment de revisió supervi-
sora i de validació, i el pilar 3 que tracta de la disciplina de mercat i
que estableix els requeriments d’informació pública.

El Sr. Pablo Campos, soci director de Negoci a Espanya d’Oliver
Wyman & Co, va comentar els models de gestió integrada de riscos en
entitats financeres. Es va referir a les components del risc de crèdit:
perfil de risc del client (pèrdues anticipades i no anticipades) i a les
característiques de l’operació (exposició i severitat), i conseqüentment
al capital econòmic necessari. Tot plegat per arribar a un nou marc
metodològic per mesurar la rendibilitat: el RORAC (rendibilitat del
capital ajustada al risc) que proveeix d’un marc clar per a l’assignació
de preus.

Les altres dues intervencions tingueren per objecte el tractament de la
informació. La Sra. Pilar López-Aranguren, compliance officer del Grup
Morgan Stanley Dean Witter, diferencià diversos apartats en la gestió de
la informació: la relativa a clients interns, amb un èmfasi especial a la
regulació de l’insider trading; clients externs, tant inversors particulars
com institucionals, i dedicà un apartat específic a la gestió de la infor-
mació per internet i al compliment de la legislació vigent.

El Sr. José Ribas, analista de mercats de Bloomberg, comentà que un
bon sistema d’informació no només ha de proporcionar dades, preus
en temps real, informació històrica i notícies, sinó que ha de permetre
valorar, filtrar i comparar productes financers diversos. Tanmateix, els
sistemes d’informació han de proporcionar les eines necessàries per tal
de mesurar i controlar els diversos riscos de cada producte.

Tot seguit en un animat col·loqui es va posar en entredit la neutrali-
tat de Basilea 2 respecte de les PIME i de les entitats financeres de
menor dimensió, a causa de les dificultats d’implantació del Nou
Acord de Capital . La resposta fou que no és neutral, ni del costat de
l’oferta ni de la demanda, tota vegada que Basilea 2 té com a carac-
terística que sigui molt més sensible al risc, la qual cosa facilita la uti-
lització de mètodes interns de mesura més precisos i dóna incentius
a les entitats que utilitzin sistemes de mesura més avançats en la
determinació del risc, i també afavoreix la fixació de millors preus als
clients més solvents. 



Models de negoci en l’e-economia

COORDINADORA: Sra. Sandra Sieber, professora de l’IESE Business School,
Universidad de Navarra

En aquesta sessió es va analitzar com, en l’anomenada e-economia, els
rendiments creixents d’escala, les externalitats de xarxa, els efectes lock-
in i les noves possibilitats de discriminació de preus han causat l’aparició
de nous models de negoci. D’aquesta manera, han sorgit les empreses
infomediàries que posen a l’abast de l’usuari informació útil: portals gene-
ralistes o verticals, productors, agregadors, i venedors de continguts.
Altres empreses han creat nous models de negoci aprofitant la possibili-
tat de separar el flux físic del producte i el flux de la informació necessà-
ria per la presa de la decisió de compra. Finalment, les externalitats de
xarxa que provoquen que els usuaris cerquin activament la pertinença a
comunitats, articulades en llocs concrets d’Internet. Com a consequència,
els first movers (els primers en establir-se en Internet) que capten l’aten-
ció d’un nombre suficientment elevat d’usuaris, aconsegueixen efectes de
lock-in que els deixen en condicions competitives avantatjoses.  

El president de la sessió, Sr. Josep Garriga, director d’Empreses de Tele-
fónica a Catalunya, va obrir aquesta sessió destacant el canvi substancial
que l’arribada de les telecomunicacions ha suposat per la vida moderna.
La seva invenció fa més de 125 anys va suposar una autèntica revolució
en el món de les comunicacions, ja que es va posar a l’abast d’una gran
majoria un servei democràtic, que tothom utilitza per igual, i interactiu,
en què tothom hi participa com a emissor i receptor. Una revolució sem-
blant s’està vivint ara, a causa de la convergència dels sistemes de comu-
nicacions, la informàtica i els continguts gràcies a la digitalització. 

En la ponència principal, del Sr.Andrés Font, director d’Anàlisi i Pros-
pecció de la Fundación Retevisión Auna, va exposar que la revolució
tecnològica té un impacte superior al que va tenir en el seu dia la revo-
lució industrial. Va argumentar que no només té implicacions en tots els
sectors, la societat i les institucions, a causa de l’impacte de la digitalit-
zació de productes i serveis, sinó que a més a més implica canvis fona-
mentals en la importància del coneixement. Mentre que les empreses
tradicionalment havien focalitzat molt en agregació i l’aïllament del seus
coneixements, Internet permet fer un canvi radical del tractament del
coneixement ja que permet connectar intel·ligència desagregada disper-
sa en tot el món. Per tant, l’e-business pot aprofitar-se de millores en
costos, temps i relacions amb altres agents de mercat, i la flexibilitat i la
capacitat d’adaptació es converteixen en elements claus d’un model de
negoci exitós. 

En el panel posterior, amb la Sra.Aurora Catà, fundadora i directora
de ContentArena, va explicar com la seva empresa aprofita una nova
oportunitat de negoci sorgit arran de l’e-economia, proporcionant
informació de qualitat agregada, empaquetada i personalitzada a dis-
tribuïdors de continguts i empreses que necessiten informació con-

cisa pels seus negocis, en el moment adequat, al lloc precisat, i en
el format desitjat. El Sr. Óscar Sánchez, director general per a Espanya
i Portugal de Terra Lycos va destacar com la seva empresa, mit-
jançant una clara visió de creixement aprofitant nous suports publi-
citaris, i amb un clar èmfasi en la productivitat dels seus empleats,
ha aconseguit convertir-se en un dels pocs portals amb beneficis en
el món. El Sr. Jesús Betrian, conseller delegat d’Optimum Enterprise,
va exposar que per les empreses i els despatxos d’economistes es
clau definir com les noves tecnologies podrien ajudar al seu negoci,
encara que també va exposar que considera que no existeixen pla-
taformes tecnològiques adequades per a les necessitats i oportunitats
que ofereix Internet. El Sr. Josep Prous, vicepresident de Prous Scien-
ce, va mostrar com la seva empresa ha sabut aprofitar Internet per
tal d’apropar-se més a les necessitats dels seus clients, millorar la dis-
tribució dels seus productes i desenvolupar continguts nous d’alta
qualitat que serveixen a la comunitat biomèdica internacional. Va
destacar la importància de l’element humà, la formació de la gent,
l’establiment i seguiment d’una bona xarxa de col·laboradors externs,
així com dels partnerships amb altres empreses especialitzades.
Finalment, el Sr. Eudald Domènech, fundador de Serivcom i de Tele-
polis i un dels principals emprenedors d’Internet a Catalunya va des-
tacar que en l’e-economia el poder es desplaça de l’empresa cap a
l’usuari, i que les empreses que volen tenir èxit han de concentrar-
se en donar una bona experiència al consumidor. A més a més va
posar èmfasi que les empreses start-up han de concentrar-se en tro-
bar una oportunitat de negoci que només es pugui fer a Internet,
perquè sinó les empreses tradicionals tard o d’hora reaccionaran,
com passa en l’actualitat. 

El Sr. Jordi Goula, de La Vanguardia, va moderar el col·loqui posterior.

Associació i equilibris territorials:
les relacions d’Europa amb el
Magrib

Coordinadora: Sra. Maria Àngels Roque, directora d’Estudis de l’Institut
Català de la Mediterrània

La Conferència Euromediterrànea celebrada a Barcelona el mes de
novembre de 1995 va endegar l’anomenat procés de Barcelona per
tal d’aconseguir una zona de pau i prosperitat compartida entre
Europa i els països tercers mediterranis. La greu frontera entre les
dues ribes, especialment demogràfica i econòmica, però també cul-
tural, fa difícil arribar a l’objectiu d’una zona de lliure comerç a l’ho-
ritzó 2010 si, tant a Europa com als països de la zona sud i est
mediterrània, no s’imposen  unes veritables mesures i estratègies
per aconseguir aquesta fita. El procés de Barcelona cobra més sen-
tit que mai però és ple de reptes. Reptes i prioritats que van ser
exposats pels participants. Entre aquests darrers, el desenvolupa-



ment de les relacions comercials entre els països del sud que refor-
ci la multilateralitat. 

La coordinadora Sra.Maria Àngels Roque, directora d’Estudis de l’Institut
Català de la Mediterrània, i el ponent Sr. Josep M. Jordán, catedràtic d’E-
conomia de la Universitat de València i expert en temes d’economia
mediterrània, van insistir en la necessitat d’obrir el mercat als productes
agrícoles que és on els països del sud de la Mediterrània tenen uns certs
avantatges comparatius. El comerç és una alternativa als fluxos migra-
toris, també la necessitat de fer un equilibri en el marc global i integrar
els problemes medioambientals de la conca. I no menys important per
a la consecució dels objectius anteriors, a més dels  acords d’associació,
el reforçament de la societat civil com a garantia real de l’èxit de l’àrea
de lliure comerç a la Mediterrània.  

L’Excm. Sr. Senén Florensa, ambaixador espanyol a Tunísia i exdirector
de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, el Sr. Jordi Serret,
director del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, i l’Excm. Sr.
Antoni Negre, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
de Barcelona, van manifestar les diferències demogràfiques  i especial-
ment econòmiques, amb rendes per càpita abismals entre les dues ribes
i la dificultat de crear llocs de treball a la riba sud. En les seves inter-
vencions van exposar estratègies comercials, d’inversions i de qualifica-
ció, així com la necessitat de reformes en els països del sud per
aconseguir l’obertura i el desenvolupament en aquesta àrea. El Sr. Driss
Guerraoui, conseller del primer ministre de l’Agència per a la promoció
i desenvolupament econòmic i social de les prefectures i províncies del
nord del Marroc, també va anomenar els factors claus difícils de supe-
rar en la riba sud  fent especial èmfasi en el dèficit alimentari. Va recla-
mar un veritable coneixement del partenariat per dur a terme uns plans
estratègics operatius. En relació al seu país, Marroc, va convenir en la
necessitat d’equilibrar el territori que ara té grans mancances i en la
necessitat d’una política agrària de desenvolupament rural i regional.

Tothom va estar d’acord que després dels esdeveniments de l’11 de
setembre el Mediterrani havia aconseguit un major protagonisme
dins del context internacional. En aquest sentit el Sr. Nadal va dir
que el fet cultural havia cobrat relleu i que aquesta zona de civilit-
zació diversificada i compartida havia de ser capaç de crear un veri-
table diàleg. Però que per això calia articular-se políticament i
econòmicament, ja que si aquesta zona guanyava pes polític estava
perdent pes econòmic.   

El secretari d’Estat d’Afers Exteriors, Excm. Sr. Miquel Nadal, va cloure
–en referència a la presidència espanyola durant el primer semestre
del 2002– que les expectatives no s’havien de centrar en una pre-
sidència determinada sinó en complir les mesures de forma continua-
da per a aconseguir el veritable impuls, any rere any. En aquest sentit
es necessiten compromisos polítics per part de les dues bandes de la
Mediterrània.

El Sr. Josep M. Ureta, d’El Periódico, va moderar el col·loqui final.

Impacte de la logística com a factor
de competitivitat per a les empreses

COORDINADOR: Sr. Jordi Toboso, director general del Consorci de la Zona Franca
de Barcelona

La sessió va estar presidida pel Sr.Enric Lacalle, delegat especial de l’Es-
tat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, i va comptar amb les
ponències del Sr. Josep Margalef, director general d’Alfil Logistics, del Sr.
Carles Cabrera, director general de l’Institut Cerdà, del Sr. Jaume Angerri,
director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, i del Sr.
Jaume Hugas, professor del Departament de Direcció d’Operacions i
director Esade MBA. Va moderar la sessió el Sr. Miquel Ramon, de TV3.

El fet d’haver considerat una sessió de logística dins de la Jornada dels
Economistes,  posa de manifest que aquesta matèria constitueix cada
cop més, un factor crucial dins de l’activitat empresarial. El seu desen-
volupament ofereix la possibilitat de trobar i impulsar noves oportuni-
tats, que suposen o poden suposar, millores substancial en els resultats
operatius, comercials i per tant, econòmics de les companyies.

És evident que estem immersos en un mercat amb un clar augment de
l’oferta de productes, i per tant, davant d’un increment important de la
competència. Això obliga a les empreses a haver de considerar la seva
pròpia capacitat competitiva, mantenint una estructura de costos ade-
quada, un alt nivell d’investigació, marques líders en el sector, un nivell
professional i tecnològic tan elevat com sigui possible i a més a més
una estructura productiva i de distribució eficient.

L’existència de desfasaments productius, la inadequada dimensió de les
plantes, així com l’organització de la distribució i dels sistemes d’infor-
mació, són elements a revisar d’una forma permanent en funció del
que succeeixi fins i tot més enllà de la pròpia empresa. En conse-
qüència, la logística es configura con una disciplina que desenvolupa
un paper molt important dins de les empreses.

Aquesta adaptació canvia les companyies i per tant, estem vivint una
transformació de concepte de “mercats de productes” essent necessari
donar respostes que no signifiquin ruptura sinó que reforcin i aportin
beneficis tant al client com al consumidor.

Els processos logístics i les organitzacions hauran de considerar l’òptica
del client o consumidor, fet que es tradueix en una presa de decisions
basada tant en factors externs a les pròpies companyies com interns.
Aleshores, existirà una constant necessitat d’adaptar la cadena de sub-
ministraments a les exigències que es vagin generant per donar la millor
resposta en cada moment. Un dels factors fonamentals és la perfecta
sincronització entre la demanda i el subministrament, optimitzant tant el
servei  com el cost.  Les noves tecnologies seran sens dubte una de les
eines bàsiques, i les empreses necessitaran fer importants inversions tant
en equips com en formació del personal.  També tindran lloc constant-



ment nous projectes de cooperació amb la finalitat que cada activitat
logística sigui realitzada per qui ofereixi la solució més adequada i
segons criteris d’especialització.

Finalment, i per concloure, estem en condicions de poder afirmar que
la logística és un clar factor de competitivitat, mitjançant el qual podem
donar resposta a la major part de les estratègies que es plantegen
actualment: innovació i llançament de nous productes, preus, servei,
fidelització, etc... tot dins d’una visió clara del que s’ha convertit en un
objectiu comú: la satisfacció del consumidor.

La reforma del dret concursal espanyol

COORDINADOR: Dr. Fernando Cerdà, professor titular de Dret Mercantil. 
Universitat Pompeu Fabra

L’Avantprojecte de llei consursal, elaborat per la Comissió General de
Codificació, ha estat recentment assumit amb lleugers retocs pel Minis-
teri de Justícia. L’objecte d’aquesta sessió ha consistit en analitzar el
calat de la reforma del nostre dret concursal, que ara sembla imminent.

Va obrir la sessió el Dr. Luis Fernández del Pozo, llicenciat en Ciències
Econòmiques, registrador mercantil de Barcelona i professor de Dret Mer-
cantil a Esade, amb l’exposició d’unes suggerents tesis sobre la possibili-
tat de construir en el nostre ordenament un modern dret preconcursal o
preventiu de la insolvència. Per això s’han de combatre els incentius per-
versos i els costos d’agència que es generen en aquest estadi. També va
analitzar les objeccions pràctiques que deriven d’un tractament concursal
de les situacions d’insolvència imminent. D’altra banda, va denunciar les
errades que actualment s’adverteixen en els mecanismes d’alerta que ofe-
reix el dret comptable i d’auditoria de comptes, i va advocar per diverses
mesures per acabar amb els problemes de l’asimetria informativa.

El Sr. Joan Rojas i Graell, economista especialitzat en reconducció d’em-
preses, va centrar la seva anàlisi en la figura de l’administrador judicial,
segons es perfila en l’Avantprojecte de llei concursal. La seva ponència
es va centrar en l’administració judicial com una nova activitat profes-
sional per als economistes. En primer lloc va revisar les funcions de l’ad-
ministrador judicial. Tot seguit va analitzar la composició, el règim
d’incompatibilitats i de retribució. Especial atenció va merèixer l’emissió
d’informes que s’encomana a l’administrador judicial, la responsabilitat
d’aquest, i la importància de professionalitzar-ne la figura.

El Dr.Ignacio Sancho Gargallo, magistrat a Barcelona i professor associat de
Dret Mercantil de la Universitat Pompeu Fabra, va fer una exhaustiva anà-
lisi del procediment concursal. Tot partint dels principis d’unitat legal, de
disciplina i de procediment, va examinar les diverses fases del procedi-
ment concursal. Va començar amb la sol·licitud, la declaració consursal i
els seus efectes (particularment, l’abast de l’acumulació de procediments).
Després va analitzar les operacions sobre la massa activa (en especial,

separació i reintegració) i sobre la massa passiva (reconeixement i gra-
duació de crèdits, amb particular atenció a la classificació dels crèdits), i va
revisar les solucions concursals, la qualificació, i l’incident concursal.

El Dr.Fernando Cerdá Albero, professor titular de Dret Mercantil de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, va analitzar la regulació del conveni concursal a
l’Avantprojecte, que li va merèixer una valoració global positiva. Amb tot,
va objectar alguns extrems que podrien reconsiderar-se: simplificar el
moment per presentar la proposta de conveni; algunes de les limitacions
al seu contingut; la sanció dels crèdits concedits per finançar el pla de via-
bilitat; la inviabilitat objectiva d’acompliment com a causa d’impugnació
del conveni. I va senyalar altres punts que caldria introduir: la presidèn-
cia de la junta pel jutge del concurs; l’existència d’un retard raonable en
els pagaments per denunciar l’incompliment del conveni.

Tot seguit es va obrir un col·loqui, encertadament dirigit pel periodista
Sr. José Orihuel Iranzo, delegat del diari Expansión a Catalunya, on
alguns dels nombrosos assistents (entre els quals hi havia el prestigiós
concursalista Sr. José M. Sagrera Tizón) van debatre amb els ponents
sobre els temes analitzats.

A la tarda les sessions de treball van començar a les 16.00 hores fins
a les 18.30 hores.

Nous factors de competitivitat de
l’empresa: innovació tecnològica,
marca i capital humà

COORDINADOR: Sr. Jordi Gual, IESE

En aquesta sessió s’analitzaren els factors de competitivitat que ha de des-
plegar l’empresa catalana, un cop s’han erosionat els factors tradicionals
basats en la reducció de costos, la dimensió eficient de planta o l’adopció dels
darrers avenços tecnològics. La ponència marc de la sessió la va presentar el
Prof. Jordi Jaumandreu,Universidad Carlos III, coautor del llibre La empresa
industrial en la década de los noventa (1999) Fundación Argentaria, qui va
destacar que les empreses competeixen a través de la consecució de millo-
res en l’atractiu dels productes, i que aquestes millores s’assoleixen molts
cops mitjançant importants despeses de caràcter fix (no relacionades amb el
volum de vendes) com ara les despeses d’I+D o publicitat. Aquesta com-
petència afecta cada cop a més sectors de l’economia i condueix a una
important concentració empresarial, independent de la grandària del mercat.
A causa de la necessitat de capital humà d’elevada qualificació, es produeix
una concentració geogràfica en l’espai, desenvolupant-se importants nuclis
amb mercats laborals complexos i xarxes de negocis interdependents.

Com a panelistes intervingueren el Sr. Josep Lluís Bonet, president de Freixe-
net, el Sr.Josep M.Pujol, president de Ficosa, i el Sr.Antonio González-Barros,
president d’Intercom. El president de la sessió, el Sr. Josep Canós, conseller



director general de Retevisión, intervingué en un animat debat, que va mode-
rar el Sr. Sebastià Vivas, director del Dossier Econòmic de Catalunya. El Sr.
Bonet destacà la forta aposta i la llarga trajectòria de la inversió en les seves
marques que ha fet Freixenet, i afirmà que aquest és un dels factors que
permet a la seva empresa avui en dia ésser un líder global. El Sr. Pujol emfa-
sitzà el paper que sempre ha tingut a Ficosa la innovació tecnològica,
imprescindible –junt amb la internacionalització- per tal que Ficosa pugui
acompanyar als fabricants d’automòbils en els canvis que ha tingut el sec-
tor a les darreres quatre dècades. El Sr. González-Barros emfasitzà el factor
humà com a element clau per a l’èxit en noves aventures empresarials, i va
ressaltar la necessitat d’un compromís a fons, tant de la direcció com de les
persones que formen l’empresa, en uns objectius, compartits i motivadors.
El Sr. Canós indicà que en una gran empresa de serveis l’adaptació de la
plantilla al cicle econòmic es podia aconseguir a través de la subcontracta-
ció de serveis no essencials. Això permet mantenir la motivació i el com-
promís dels empleats que són clau per a la competitivitat de l’empresa

Anàlisi de la Unió Europea. Grans
tendències en l’àmbit econòmic

COORDINADOR: Sr. Josep Lluís Raymond, professor de la Facultat
d’Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona

La sessió va comptar amb quatre ponents. La primera ponència va anar a
càrrec de la Sra. Carmela Martín,catedràtica d’Economia Aplicada, directo-
ra del Grup d’Economia Europea de la Universidad Complutense de
Madrid i directora del programa de Estudios Europeos de la fundació FUN-
CAS. La seva exposició va versar sobre l’avaluació de la problemàtica que
suposa l’ampliació de la Unió Europea amb la integració de nous socis que
actualment negocien la seva adhesió. En aquesta ponència es van expo-
sar les oportunitats d’exportació i d’inversió directa que brinda l’ampliació
i es va defensar la introducció d’algunes modificacions substantives en l’es-
tructura de la UE que comporten una reducció del pes de la PAC.

Tot seguit, el Sr. Miguel Sebastián, subdirector general del BBVA, va fer una
anàlisi comparativa de la Unió Europea front als Estats Units, centrada prin-
cipalment en els darrers anys en què Europa ha perdut posicions respecte
dels Estats Units en termes de creixement econòmic i de creixement de pro-
ductivitat. Un aprofundiment en el mercat i en les mesures liberalitzadores va
ser defensat pel ponent com a via per augmentar la competitivitat europea.

La tercera ponència va anar a càrrec del Sr. Javier Andrés, catedràtic de
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica en la Universitat de València. En la
seva intervenció va passar revista a la problemàtica que la futura políti-
ca monetària comú planteja, i particularment, als criteris que el Banc
Central Europeu segueix en el moment de fixar la política monetària.
Un extrem sobre el qual va posar especial èmfasi va ser el relatiu a la
diferenciació entre shocks d’oferta front a shocks de demanda com a
condicionants de la resposta que ha d’instrumentar-se en cada cas.

Va tancar les intervencions el Sr. Ángel de la Fuente, investigador de l’Insti-
tut d’Anàlisi Econòmica del CESIC, que es va ocupar de la problemàtica
de la convergència real en els països de l’Europa comunitària. La seva
exposició va consistir bàsicament, en una sistematització dels factors expli-
catius del creixement a llarg termini i la convergència real, i cridant l’aten-
ció sobre la necessitat de potenciar l’acumulació de capital en termes
amples, incloent-hi el capital humà, com a via per afavorir el creixement.

El col·loqui final va estar moderat pel Sr.Albert Montagut, d’El Periódico.

Societat anònima europea

COORDINADOR: Sr. Fèlix González, soci de Cuatrecasas

La sessió va tenir com a participants la Sra.Cani Fernández, sòcia de l’Àrea
Mercantil de l’oficina de Brussel·les de Cuatrecasas, el Sr. Salvador del Rey,
catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Pompeu
Fabra, la Sra.Carme Rangil, secretària de Política Sindical de la UGT de Cata-
lunya, el Sr. David Tornos, de Foment de Treball Nacional, i la Sra. Belén
Romanas, directora general de Política Econòmica del Ministeri d’Economia.
El moderador de la sessió va ser el Sr.Leandro Lamor, de l’Agència EFE.

El moment per analitzar la societat anònima europea no podia ser més
encertat per l’aparició recent (8 d’octubre de 2001) del Reglament de
la CE 2157, que aprova l’Estatut de l’SE i de la Directiva 2001/86/CE
que completa l’Estatut en matèria d’implicació dels treballadors.

Si tenim en compte que l’Estatut de l’SE havia estat iniciat per la Comis-
sió el 1970 i va ser blocat per diversos països, entre ells Espanya, resul-
ta encara més transcendent que hagi estat el recent Consell Europeu de
Niça el que confirmés el projecte. És cert que l’acord ha requerit un ele-
vat predomini del principi de subsidiarietat i que gran part de la confi-
guració de l’SE es deixa a mans de les futures legislacions nacionals.

L’esmentada normativa sobre l’SE no entrarà en vigor fins el 8 d’octu-
bre de 2004 i requereix la transposició a normativa nacional de la regu-
lació comunitària, que a més ha de ser completada a cada país per la
seva pròpia regulació. Es tracta, d’un estatut necessari per permetre l’e-
xistència d’empreses d’àmbit europeu, que alhora puguin moure’s dins
dels diversos països que conformen la Unió sense modificar les seves
característiques o crear noves societats.

Des del punt de vista de la participació dels treballadors, la societat
europea constitueix sense dubte un model avançat, però suficientment
flexible a fi i efecte que, en funció de les peculiaritats del país on tin-
gui la base l’SE, es modeli de la forma més adequada.

En resum, la sessió va ser un interessant inici per a un debat que formarà
part de l’actualitat en els propers tres anys de les empreses d’àmbit europeu.



Experiències pràctiques en les
noves tendències en comptabilitat
de gestió

COORDINADORA: Sra. Pilar Soldevila, professora de la Facultat 
d’economia de la Universitat Pompeu Fabra

La sessió es va iniciar amb una revisió per part del president Sr. José
Barea, president de l’Associació Espanyola de Comptabilitat i Admi-
nistració d’Empreses, de l’evolució de la comptabilitat de gestió a
Espanya en els darrers anys, arribant a obtenir normativa específica
per a diferents sectors lucratius (com és el cas per exemple, de les
entitats sanitàries, entitats bancàries, asseguradores, empreses vitiviní-
coles), però també en els sectors públics i no lucratius, els quals
havien estat uns anys en què només es regien per la comptabilitat
pressupostària.

La primera ponència va ser presentada pel Sr.Alfredo Arroyo, Corpora-
te Controling director de Chupa Chups, sota el nom de “Vinculant la
planificació estratègica amb la planificació financera”, en què es va
defensar el valor de la planificació per avaluar i mantenir les condi-
cions de l’èxit d’un negoci així com per crear èxit en un futur. El
ponent es referia a un concepte no només financer de l’estratègia sinó
considerant tres tipus d’estratègies: la corporativa, les de les unitats de
negoci i la industrial (sistemes d’informació i gestió, política de recur-
sos humans i serveis centrals corporatius).

La segona ponència presentada pel Sr. Oriol Amat, catedràtic del
Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra,
amb el títol “Relacions pràctiques entre el Quadre de Comandament
Integral (QCI) i l’EVA”, va posar de manifest l’aportació de l’EVA en el
QCI com a eines que faciliten el procés d’informació, de coordinació,
d’alineació, de control, d’incentivació i de fixació d’objectius per a les
organitzacions.

Finalment, el Sr. Oscar Vela, director general de Lizarran Tabernas Selec-
tas, va presentar la tercera ponència sota el títol “El control de gestió a
les entitats de gran consum”, en què va emfasitzar sobre el paper del
controller en les organitzacions actuals, el qual ha d’ampliar les seves
aportacions no només al camp financer sinó a cada un dels altres depar-
taments, intentant obtenir aquells reports d’informació que siguin els
coherents i adients en el compliment dels objectius individuals i globals
de l’organització. Va presentar unes demostracions pràctiques sobre la
utilització de sistemes informàtics que faciliten el procés d’acostament
dels tècnics a la utilització de la informació econòmica.

En resum, les diverses intervencions dels ponents ens van permetre
reflexionar sobre la importància de la implantació de les tècniques de
comptabilitat de gestió en la millora continua de les organitzacions.

El Sr. Lluís Martínez, de l’Avui, va moderar el col·loqui.

Serveis sanitaris, serveis sociosa-
nitaris: l’assegurança substitutiva
i l’assegurança complementària. 
Tendències a Europa

COORDINADOR: Sr. Ivan Planas, professor de la Facultat d’Economia 
de la Universitat Pompeu Fabra

Els sistemes d’assegurament social a Europa es troben en un procés de
transformació. A  Espanya existeixen aproximadament 6,5 milions de
persones majors de 65 anys. El 15,4% de la població major de 65 anys,
que no viu en residències, té alguna limitació en l’exercici de les seves
activitats diàries. Tenen els sistemes de seguretat social pública la capa-
citat de donar resposta a aquestes necessitats? Quin és el paper que
poden jugar les asseguradores públiques i privades en la cobertura del
risc de dependència? Quines han de ser les respostes, tant socials com
individuals, a aquests factors? 

La diversitat de cobertura i programes de prestacions en les diferents
comunitats autònomes, així com en el context internacional és una altra
de les característiques de l’atenció a la dependència i els tractaments
de llarga durada. El sector privat ha desenvolupat per la seva part
diverses iniciatives destinades a cobrir las necessitats d’atenció en
residències i atenció domiciliària. En aquest sector existeix una neces-
sitat latent de regular la qualitat i estimular la difusió d’informació per
facilitar l’accés de la demanda.

La ponent, Mrs. Sarah Thomson, investigadora de l’LSE Health and
Social Care de la London School of Economics and Political Science va
presentar les conclusions principals del treball Voluntary Health Insu-
rance in the European Union publicat recentment juntament amb Elias
Mossialos. De la seva intervenció cal destacar les disparitats existents
entre els diferents països de la Unió Europea pel que fa a assegurament
complementari i substitutiu que ens referim. El cas alemany i holandès
són els dos paradigmes de les possibilitats i dels problemes de l’asse-
gurament substitutiu. El problema clàssic de l’assegurament dels indi-
vidus de risc elevat s’ha de pal·liar en aquests països amb fortes
mesures legals restrictives de la lliure circulació dels individus entre
asseguradores. Un dels elements de discussió que va impulsar la
ponent va ser el de la necessitat de millorar la legislació europea en
matèria d’assegurament sanitari. 

A la ronda de panelistes el Sr. Pablo Vázquez, professor d’Economia
Aplicada de la Universitat de Cantàbria i assessor en matèria de benes-
tar social de la Moncloa, va començar argumentant que  tot i ser un
tema de preocupació sobre el qual han debatut molt, des del govern
no hi ha una posició presa sobre el tema. Va expressar els seus dubtes
sobre les deduccions fiscals per assistència informal com a solució glo-
bal al problema de la dependència. Finalment creu que la solució més
viable per a l’assegurament de la dependència hauria de ser l’assegu-



rament en part voluntari i en part obligatori. El Sr. Hector Maravall,
adjunt a la Secretaria de Política Industrial i Responsable dels temes de
protecció social, així com membre de la Comissió d’experts de coordi-
nació sociosanitària del Ministeri de Sanitat i Consum, va destacar la
necessitat de fomentar la formació de les persones que estan realitzant
l’assistència a domicili, davant de la precària situació actual (progressi-
va substitució de familiars per ciutadans immigrants). També va desta-
car la creació de treball  que podria suposar la creació d’una
assegurança de dependència. Creu que la solució al problema requeri-
ria entre 300.000 i 500.000 milions de ptes. Finalment, el Sr. Josep M.
Vía, director de l’associació Edad y Vida, va destacar que aquest ha de
ser un dels principals temes de debat de la societat i que cal un esforç
de les diferents administracions col·laborant amb el sector privat per
donar una resposta adequada.

El debat posterior el va moderar el Sr. Salvador Aragonés, d’Europa
Press. L’Hble.Sr.Eduard Rius, president de la sessió, va cloure l’acte fent
referència a la multiplicitat de factors i administracions que s’han de
tenir en compte per garantir una solució adequada al problema de la
dependència.

El paper de la propietat 
en la direcció i en la gestió 
de l’empresa familiar

COORDINADOR: Sr. Jordi Solé, professor d’empresa Familiar 
de la Universitat Autònoma de Barcelona

Les empreses familiars han existit des que hi ha empreses. I, tanmateix,
la seva complexa configuració no ha estat objecte d’investigació fins fa
escassament 10 anys. D’altra banda, la funció de la propietat en les
empreses en general tampoc ha estat un tema de reflexió important.
Les grans aportacions s’han fet en el camp de la gestió. De fet, a les
facultats universitàries i a les escoles de negocis l’objectiu –si així es pot
parlar- ha estat teoritzar sobre la gestió i formar gestors –o el que és el
mateix: directius/managers. Però el fet és que en les empreses en
general i en les empreses familiars en particular, la propietat i la famí-
lia, tenen un paper, per activa i per passiva, clau en el seu desenvolu-
pament i creixement.

En el moment de la seva creació les empreses són obra dels seus pro-
pietaris –que d’altra banda, quasi sempre tenen una família en els seus
estadis incials– i són ells qui les gestionen. Però, a mesura que el temps
va passant  i que l’empresa va consolidant i ampliant la seva presència
en el mercat, el nombre de persones implicades directament o indirec-
tament creix –la família creix, els empleats i els gestors creixen– i, per
tant, augmenta de manera progressiva la complexitat del govern del
conjunt d’interessos que  empresarials, familiars i propietaris. I si no
s’ha descobert una altra manera de viure que creixent tampoc s’ha vist

una altra manera de governar la complexitat que formalitzant-la. És a
dir, dotant-se d’unes regles, d’uns sistemes i d’uns procediments de
coordinació explícits i “formals” que continguin les tendències centrí-
fugues o caòtiques i ajudin l’organització a realitzar amb eficàcia la seva
tasca, utilitzant tots els seus recursos.

És força corrent anomenar a aquesta formalització professionalització.
I és també molt usual identificar professionalització amb contractació
de gestors professionals –és a dir, persones formades en centres espe-
cialitzats i no a l’empresa- i també molt habitual dir que una empresa
familiar està professionalitzada quan ja no hi ha membres de la família
propietària ocupant responsabilitats de gestió. I això malgrat que mem-
bres de la família siguin també professionals. Dos membres de la taula
estaven en aquest cas : el Sr. Cèsar Molins, doctor enginyer i director
general d’AMES, i el Sr.Antoni Pont, president de Borges SA. 

Una de les qüestions centrals que es va debatre a la sessió va ser com
fer que els professionals membres de la família propietària fossin ava-
luats amb rigor i tal com ho són els professionals que no són de la
família. És a dir, com crear un sistema que mitigui al màxim el fet de
ser jutges i parts. Les experiències dels consultors presents a la taula,
Sr. José Manuel Estévez, economista i soci de Seeliger & Conde, i Sr. Joa-
quim Torruella, soci de KPMG, van assenyalar les dificultats que sovint
es troben per poder implantar aquesta sistemes. I també un altre aspec-
te de gran importància: que les empreses familiars, per atraure i rete-
nir gestors professionals no familiars no només han d’estar disposades
a compensar-los adequadament -es va fer especial referència a altres
remuneracions que no són exclusivament el salari- sinó que han de fer
l’esforç intern de tenir una organització preparada per què aquests pro-
fessionals puguin desenvolupar al màxim la seva vàlua.  Hi va haver
acord en la taula, tant per part de consultors com d’empresaris que
s’han d’explorar noves solucions per a aquestes qüestions. I també que
els propietaris també s’han de professionalitzar i que la família, d’algu-
na manera, també s’ha d’organitzar per  què conegui bé quin és el
paper que ha de fer en l’empresa familiar. I, finalment, que és la pro-
pietat i, més concretament, els propietaris qui han de ser impulsors d’a-
questa professionalització/formalització del paper de la família, de la
gestió i de la propietat mateixa.  

El debat final va estar moderat pel Sr.Andreu Missé, d’El País.

Les hisendes autonòmiques i
locals i el nou marc de l’estabilitat
pressupostària

COORDINADOR: Sr. Joaquim Solé, Facultat d’Economia de la Universitat de Barcelona

La sessió va comptar amb les ponències del Sr. Antoni Castells,
catedràtic d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, i del



Sr. Francisco Pérez, director de l’IVIE i catedràtic de la Universitat
de València. El debat va anar a càrrec dels panelistes Sra. Montse-
rrat Bassols, responsable del Programa per a l’estudi finançament
autonòmic de la Generalitat de Catalunya, i del Sr. Xavier Calsami-
glia, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra. El col·loqui final
va estar moderat pel Sr. Jordi Fortuny, periodista d’informació
econòmica.

El debat se centrà en el nou Acord de Finançament que entra en vigor
l’1 de gener de 2002, tot i fer-se també una anàlisi de l’evolució hagu-
da durant els 20 anys transcorreguts des que s’aprovà l’Estatut i la
LOFCA. Tots els ponents coincidiren que l’evolució ha estat positiva,
però no satisfactòria ni s’ha de donar per tancada. 

Es digué que potser “l’Acord ha estat un pas endavant i potser
una pesseta enrere”. S’observen millores en el reforçament del
poder o autonomia tributària disponible pels parlaments autonò-
mics (ara cal fer necessari utilitzar la responsabilitat fiscal!), en
l’estabilitat i l’elasticitat d’ingressos que implicarà la cistella d’im-
postos (IRPF, més participació en IVA i en  impostos especials).
En canvi, en el nou model no s’avança gens en la definició dels
criteris de solidaritat o anivellament, requisit previ a la definició
de despesa garantida i al càlcul de la Participació en Impostos de
l’Estat que passa a anomenar-se Fons de Suficiència (perquè
algunes comunitats pobres es varen negar que se’n digués Fons
de Solidaritat!).  

Es va considerar negatiu que el model es doni per tancat i no prevegi
la seva revisió quan no hi ha els suficients mecanismes de flexibilitat i
adaptació temporal. Semblà positiva la inclusió de la despesa i el
finançament de la sanitat en el model bàsic però està per veure el resul-
tat en una despesa que es preveu tan dinàmica en el futur, especial-
ment a Catalunya amb una població envellida creixent. També estar
per veure la participació efectiva dels governs autonòmics en l’Agència
tributària, cosa que fins ara no ha estat, i d’aquí la gran insatisfacció i
desitjos de fragmentació.

El punt més negatiu és el fet que tota la reforma ha estat esclava
de l’status quo: ningú hi pot perdre! Això ha obligat a incloure
unes (vergonyoses) “modulacions” que fan posar vermell al lector
de l’Acord!

Citant Adam Smith, un ponent recordà que “tothom té interessos i
són parcialment conflictius” però “ens cal un mecanisme que els
polítics, intentant guanyar vots ens donin serveis”. La conclusió va
ser que encara el model és massa esclau del passat, que la “fórmu-
la polinòmica” és la que decideix el nivell de despesa i no els
ingressos obtinguts (seguim en un “model de despesa” i no hem
entrat en un “model d’ingrés”!) i per tant no hi ha incentius per aug-
mentar (o disminuir) els impostos perquè es creu que el sistema és
injust. I possiblement des de Catalunya es veu així més que a cap
altre lloc.

Les facultats catalanes d’economia
i administració d’empreses: 
com són? i cap a on van?

Coordinadora: Sra. Rosa Nonell, Facultat d’econòmiques
de la Universitat de Barcelona

La sessió va estar presidida per l’Hble. Sr.Andreu Mas-Colell, conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de
Catalunya, i va comptar amb la ponència del Sr. Josep Arcas, director
general de Nestlé España i membre del Fòrum Josep Oliu de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, a més de representants de la Univer-
sitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat Rovira i Virgili, ESADE, Universitat Oberta de
Catalunya i Universitat de Girona. El col·loqui final va estar moderat pel
Sr. Isidre Ambrós, de La Vanguardia.

Quatre de les facultats públiques d’economia catalanes han estat
sotmeses al procés d’avaluació de la seva qualitat. Durant l’any 2001
s’ha elaborat un autoinforme d’avaluació on es plantegen els punts
forts i febles dels ensenyaments d’Economia i Administració i Direc-
ció d’Empreses. Aprofitant aquest fet en la sessió es van analitzar el
conjunt de les facultats públiques i privades i els seus resultats.

Durant la sessió es van posar de manifest les diverses característiques
comuns i singularitats de cadascuna de les facultats així com es van
plantejar aspectes claus que afecten al paper que han de desenvolupar
en el procés de formació dels economistes.

Els estudis d’Economia i Administració i Direcció d’Empreses són uns
estudis sòlids amb notes de tall estables. Els dos ensenyaments tenen
bastants coneixements bàsics comuns i a la vegada aporten una clara
diferenciació per la seva orientació més cap a l’anàlisi econòmica en
general o bé cap a l’anàlisi de l’empresa. 

El procés endegat per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universita-
ri a Catalunya permet duu a terme una reflexió profunda respecte dels
objectius dels ensenyaments i la valoració dels seus resultats en ter-
mes de formació i inserció en el mercat de treball.  Això es pot traduir
en la possibilitat d’utilitzar les propostes de millora per dissenyar plans
estratègics d’actuació que permetin millorar les nostres facultats.

En general els estudiants estan satisfets de la formació rebuda, sobre-
tot, els graduats, però es queixen de la falta d’adquisició de coneixe-
ments més pràctics i d’una docència més interactiva. Les empreses
demanden un conjunt d’habilitats que permetin a l’alumne familiaritzar-
se amb qualsevol estructura empresarial, tant en la dinàmica de fun-
cionament com en la racionalitat per a la presa de decisions. Aquestes
aptituds i actituds requerides han de permetre adaptar-se al canvi, fle-
xibilitat, capacitat de comunicació, mentalitat oberta i internacional i
assumpció de riscos. 



La Jornada a les Seus Territorials
La Jornada dels Economistes corresponent a cadascuna de
les Seus del Col·legi d’Economistes de Catalunya va tenir lloc,
respectivament, el dia 15 de novembre a la Facultat de Cièn-
cies Econòmiques de la Universitat Rovira i Virgili de Tarra-
gona, i a la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de
Lleida, i el 19 de novembre a la  Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials de la Universitat de Girona. 

Les inversions estrangeres 
en el nou marc de l’euro

COORDINADORS: Dra. Misericòrdia Carles, degana de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili
Sr. Joaquim Margalef, cap del Servei de Promoció i Estudis
Econòmics de la Diputació de Tarragona

L’acte va estar inaugurat per l’Excm. i Mgnf. Sr. Lluís Arola, rector de la
Universitat Rovira i Virgili, amb assistència del Sr.Antoni Terceño, vocal
president del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Tarragona, el vice-
degà del Col·legi, Sr.Artur Saurí, i la degana de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials, Sra. Misericòrdia Carles.

El ponent de la Jornada que tenia per títol “Les inversions estrangeres en
el nou marc de l’euro” va ser el Sr. Joan Tugores, economista i rector de la
Universitat de Barcelona, va dissertar sobre els efectes que podia tenir el
nou marc de l’euro sobre les inversions estrangeres, valorant que el canvi
de moneda en principi no ha de tenir efectes sobre les decisions d’inver-
sió, considerant que el posicionament per rebre aquestes inversions passa
pels nivells de renda d’una societat, el teixit productiu de la zona, el capi-
tal humà i el que va anomenar el capital social. En aquest sentit, per la
zona, Catalunya en general i també per Espanya, atreure inversions estran-
geres ja no és tant un problema de costos sinó de l’entorn que pot oferir
la societat que les vol rebre, i va considerar que a partir d’aquells quatre
elements que assenyalen el grau d’integració d’una economia al seu entorn
internacional, és quan es pot plantejar una política de promoció i d’atrac-
ció d’inversions foranes. En aquest sentit l’euro, va continuar valorant, no
és res més que un grau superior de la internacionalització de l’economia
espanyola i catalana.

La segona part de la Jornada tenia com a invitats un panel de persones
que des de el punt de vista pràctic i teòric podien aproximar la realitat
exposada pel conferenciant en els aspectes més immediats i pràctics d’in-
versió a la zona. La taula moderada per el Sr. Joaquim Margalef, com a
coordinador de la Jornada, la va iniciar el Sr.Josep Torner, exdirector gene-
ral d’UTE-Maisa, que va valorar la dinàmica de la societat actual i els
aspectes que determinen les inversions, en aquest sentit va considerar la
influència de l’entorn social i la significació de l’organització de l’empre-

sa com a criteris essencials a l’hora de decidir on i com fer les inversions.
El Sr. Josep M.Bach, conseller delegat de BASF, va centrar la seva reflexió
en la importància del cluster que forma la indústria química de la zona
com a element decisiu a l’hora de plantejar inversions del sector, consi-
derant que els plans d’actuació previstos són importants per continuar la
dinàmica inversora de les empreses que s’integren en aquest sector.

El Sr. Fernando García Ferrer, soci de KPMG, va valorar la funcionalitat
d’una empresa de serveis com és una consultora a l’hora de prendre
decisions sobre la inversió estrangera, en un doble sentit, un en l’aspec-
te de conèixer un territori per poder assessorar a l’hora de plantejar
aquestes i l’altre com a valoració d’empreses en funcionament que volen
ampliar el seu capital o que poden ser interessants per participar-hi nous
socis. A continuació el Sr.Agustí Segarra, catedràtic d’Economia Aplicada
de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat
Rovira i Virgili, va incidir en la importància que té el capital humà per
millorar la realitat productiva d’una zona i va considerar que la situació
del Camp de Tarragona és paradigmàtica,  ja que  aquest és un recurs
existent en el marc d’una economia fortament internacionalitzada.

A continuació es va obrir un torn de paraules, entre els integrants del panel
conjuntament amb la participació del ponent, Sr. Joan Tugores, i les qües-
tions dels assistents, interessant-se sobre aspectes específics de les deci-
sions per invertir a les comarques de Tarragona i sobre els punts forts i
febles que es manifesten a la zona enfront d’aquestes decisions d’inversió.

Lleida davant de l’euro: factors 
de competitivitat

COORDINADOR: Sr. Pere Enciso, professor de la Universitat de Lleida

Davant de l’entrada en vigor de la moneda única, a partir del gener del
2002, el Col·legi d’Economistes amb seu a Lleida va considerar conve-
nient fer una reflexió sobre alguns dels reptes de l’economia lleidatana,
dins d’un llistat de possibles reptes s’ha cregut convenient triar tres per
la seva transcendència de futur, que depenen com s’afrontin ens esta-
ran hipotecant la dinàmica econòmica de les terres del ponent català.

Un dels temes que s’han considerat importants és el de les infraestruc-
tures, a càrrec del ponent Sr. Ramon Morell, economista, partint de la
idea que unes bones infraestructures són claus per al desenvolupament
econòmic es creu necessari que es comenci a trencar el sistema radial
de disseny de les infraestructures de comunicació i començar a desen-
volupar models de xarxa ortogonal, la qual cosa significa connectar, lli-
gar, tot el territori existent entre els assentaments urbans intermedis que
no pengen, en molts casos, de les principals vies de comunicació. Per
a les terres del ponent català és necessari acabar o iniciar tot un con-
junt d’infraestructures que permetin agilitar la comunicació dins del
territori (acabar l’autovia de la N-II, eixamplar l’eix transversal, finalit-
zació de l’eix Pirinenc, obertura del túnel de la Bonaigua, crear una
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logística a propiada per aprofitar l’arribada del TAV, millorar i potenciar
la via interior Lleida -Manresa, ...). Les infraestructures  de les noves
tecnologies són claus que permetrà un procés de descentralització pro-
ductiu, és necessari que a tot el territori arribi la banda ampla. 

El segon tema tractat ha estat el de la concentració de cooperatives, a càrrec
del ponent Sr. Jordi Peix, assessor del conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya. Lleida té una tradició en el món coo-
peratiu des de fa dècades, i en molts casos ha estat pionera. El complex
agroalimentari és el primer sector en vendes a fora de Catalunya, les coo-
peratives agràries com a societats d’economia social representen dins d’un
món global una resposta a tenir en compte. S’ha de tenir una visió global
de la cadena agroalimentària, enfortida per la instauració de la traçabilitat, a
la vegada que una concentració cooperativa en primer lloc és necessària per
continuar en el mercat i no ser desplaçats, a la vegada que una concentra-
ció permetrà captar valor afegit, millorar la gestió i controlar de forma més
efectiva el producte. S’ha de saber aprofitar el Pla de modernització i con-
centració de les cooperatives agràries (del DARP) que amb un programa de
més de 6 mil milions de pessetes d’inversió, per al període 2001-2006, busca
ajudar a modernitzar i concentrar les cooperatives per què puguin mante-
nir-se en un món cada vegada més internacionalitzat comercialment.

El tercer tema de treball ha estat el de la demografia i immigració, a càrrec
del ponent Sr. Jordi Domingo, professor de Geografia Humana de la Uni-
versitat de Lleida, partint de la idea que “entre els factors que intervenen
en l’economia d’una societat, la població, i les característiques que pre-
senta com a conjunt de persones, suposa un element que cal tenir present
a l’hora de realitzar qualsevol tipus d’anàlisi”, s’ha desenvolupat tot un con-
junt d’idees que el que realment ens reflecteixen dos tipus de problemàti-
ques. Una primera és que Lleida necessita mà d’obra, i una part d’aquesta
mà d’obra no ha de ser qualificada. La immigració s’utilitza per cobrir
aquests dèficits, especialment en feines agrícoles, en la construcció, en el
sector del metall, etc.... Aquest fet comporta una dificultat afegida en el
que suposa l’encontre de cultures diferents, cal treballar per trobar un punt
d’equilibri entre les diferents cultures que ara conviuen en una terra que
fins no fa massa decennis era emissora de fluxos migratoris. El segon tipus
de problemàtica que es pot apuntar és que es necessita un esforç empre-
sarial per aprofitar de la millor manera possible la mà d’obra qualificada
que neix i es forma a les nostres terres i ha de sortir cap a altres destina-
cions a cercar unes oportunitats coherents amb la seva preparació.

La visió dels economistes sobre
l’obra pública

Coordinador: Sr. Modest Fluvià, professor de la Universitat de Girona

El primer ponent de la Jornada, Sr.Miguel Ángel López, professor
d’Economia a la Universitat Autònoma de Barcelona, va fer una
introducció general a l’anàlisi cost-benefici, assenyalant la seva

utilitat per orientar la presa de decisions públiques. En un con-
text de recursos públics limitats i de moltes demandes socials per
satisfer, la necessitat de procedir a una correcta priorització dels
projectes és evident. Amb totes les seves limitacions, l’anàlisi
cost-benefici és un instrument molt recomanable.

Seguidament, el Sr. Manel Serra, economista i gerent del Consor-
ci de la Costa Brava, va reflexionar sobre el paper que haurien
de tenir els economistes i l’anàlisi econòmica en la discussió de
polítiques sobre l’aigua. A judici del ponent, cal anar més enllà
dels simples aspectes de finançament i entrar també en la prò-
pia decisió i disseny dels projectes. En aquest sentit, el Plan
Hidrológico Nacional és una altra oportunitat perduda. Dissenyar
plans a partir de “necessitats” d’aigua, sense cap consciència del
cost de l’aigua, és un error inicial de plantejament.

La Sra. Mercè Sala, economista i expresidenta de RENFE, va par-
tir de les previsions de mitjans de transport de la UE que indi-
quen un augment del transport ferroviari, a costa tant de l’avió
com del transport per carretera. Utilitzant exemples de casos
similars, la Sra. Sala va oferir algunes pistes dels possibles efec-
tes del TGV a Girona, no només dels efectes directes sobre el
transport sinó també dels efectes induïts. 

Malgrat preveure’s una lleugera reducció en termes relatius, les
previsions apunten un clar augment absolut del transport per carre-
tera. Per contra, els recursos públics destinats a la creació i con-
servació de la xarxa viària no segueixen el mateix ritme que les
previsions de demanda. Aquí hi ha un aspecte preocupant, com va
exposar el Sr.Salvador Alemany, director general d’Autopistes, en el
seu torn d’intervencions. A partir d’aquesta observació, el ponent
reflexionà sobre les diferents vies de solució, que van des de la
repercussió a l’usuari dels autèntics costos de l’ús d’infraestructures
fins a les diferents modalitats de finançament públic.

El Sr. Josep M.Canals,economista expert en noves tecnologies, va
parlar de les xarxes virtuals. S’han comès habitualment dos errors
en l’avaluació d’aquests projectes: subvalorar les inversions
necessàries en xarxes i sobrevalorar els creixements previstos de
la demanda. Com és lògic, les estratègies de les empreses inten-
ten rendibilitzar la xarxa ja construïda. La regulació ha anat al
darrera de la ràpida evolució del sector.

La clausura oficial de la Jornada va anar a càrrec de l’Hble. Sr. Pere
Macias,conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya. Elegit per ocupar altres càrrecs de responsabilitat
política, l’Hble. Sr. Pere Macias féu a Girona una de les seves darreres
intervencions com a conseller. Recollint algunes de les dades apun-
tades al llarg de la Jornada sobre previsions de demanda i fent notar
l’elevat cost de les infraestructures i la situació de restricció pressu-
postària, l’Hble. Sr. Pere Macias exposà i ponderà les línies per on pot
discórrer el finançament de les futures infraestructures públiques. 

GIRONA



Pàg. 22 Informatiu de l’economista núm. 82

Introducció
La nova Junta de Govern del Col·legi, que va prendre possessió el passat dia 15
de març, s’ha marcat com a objectius principals: per una banda, que el Col·legi
esdevingui una entitat prestadora de serveis de qualitat per als economistes, ser-
veis que van des dels vinculats a activitats professionals específiques i on es pre-
cisa informació, formació, suport tècnic, etc., a aquells més generals i que fan
referència a un col·lectiu de més de 5.500 col·legiats; i per altra banda, ésser un
òrgan representatiu dels ECONOMISTES.

Objectius del pressupost per al 2002
La nova Junta va assumir, en principi, els objectius i activitats que es venen
desenvolupant en els últims anys, fruit d’aquestes iniciatives, es va poder abor-
dar la compra de la nova seu social a Tarragona en l’exercici 2001.
Recordem que el Col·legi ha anat consolidant en els últims anys el seu patri-
moni, amb la compra de les seus socials a Lleida (1997), Barcelona (1998) i
Girona (2000); i ara al 2001 la nova seu social a Tarragona.
Aquestes inversions plantegen nous reptes, ja que cal adaptar les noves seus
amb la infraestructura necessària per poder oferir més serveis i de més qualitat
als col·legiats. És per això que en aquest pressupost es planteja abordar aques-
tes noves inversions necessàries per al manteniment de les activitats del Col·legi
i la utilització intensiva de les noves tecnologies i la prestació de nous serveis i
activitats que configurin el Col·legi com a una entitat prestadora de serveis cara
als col·legiats i de prestigi en la societat.
El fet de que el nostre Col·legi ha estat un dels pioners (des de l’any 1996) en
facilitar als col·legiats el coneixement i l’aplicació de les noves tecnologies en la
vida professional, fa que seguim apostant per la seva utilització a l’hora de
millorar la comunicació amb els nostres col·legiats. 
El Pressupost incideix en l’objectiu de:  

A) REFORÇAR I POTENCIAR LA IMATGE DE MARCA I DE PRESTIGI DE L’E-
CONOMISTA:
Fent que el COL·LEGI sigui un punt de referència obligat en tot allò que afecta
l’economia i molt particularment als diferents àmbits de la professió.
Per això es dota una partida pressupostària per elaborar notes d’opinió i es
reforcen les partides destinades als mitjans de comunicació i a accions puntuals
per promocionar la marca dels economistes en la societat.
També la promoció de la professió i dels professionals es fa mitjançant la pro-
moció del Torn d’Actuació Professional: aquest pressupost contempla tot el pro-
cés d’edició dels llistats i el lliurament personal a cada jutjat de les llistes, així
com tota la infraestructura necessària per tal d’organitzar el seu funcionament. Es
tracta de promocionar la professió i el Col·legi a la societat.
D’altra banda es pretén organitzar una nova edició de la Jornada dels Econo-
mistes (que serà la VII), ja que poc a poc s’ha anat consolidant com a una ini-
ciativa singular del Col·legi que permet la participació de molts col·legiats, i
donar una imatge a la societat de professió polifacètica i seriosa, capaç d’abor-
dar cada any temes novedosos de la realitat econòmica i social del país, amb
gran incidència en els mitjans de comunicació.
Potenciar la participació dels membres del nostre Col·legi en els diferents fòrums d’o-
pinió i esdeveniments importants de la vida econòmica del nostre país.
Col·laborar amb institucions, tant privades com públiques, a l’hora de participar o orga-
nitzar actes de temes econòmics (Consejo, Cambra de Comerç, REA, REAF, CIDOB...).
Proporcionar el visat d’autentificació col·legial a tots aquells col·legiats que el sol·licitin.
Relacions amb les universitats.
Continuar col·laborant amb les facultats en els seus principals esdeveniments
(fires, lliurament de títols, etc.), donant a conèixer el Col·legi i integrant als
degans de les diferents facultats en algunes activitats claus que desenvolupa el
Col·legi, com pot ser en el Comitè de Redacció de la Revista Econòmica de
Catalunya, i en  el Jurat dels Premis Joan Sardà Dexeus.

B) POTENCIAR LA PARTICIPACIÓ DELS COL·LEGIATS EN LES ACTIVITATS
DEL COL·LEGI
Mitjançant la promoció de les Comissions de Treball i Grups de Treball, com a
objectiu prioritari. Així el pressupost contempla l’organització d’actes a proposta de
les diferents Comissions o dels membres de la Junta de Govern, amb diferents for-
mats, conferències de tarda o dinars-col·loqui amb els ponents, que ha esdevingut
un bon format valorat molt positivament pels col·legiats.
Col·laboració en les publicacions col·legials (Informatiu, Revista Econòmica de
Catalunya i pagina web).
Organització d’activitats (Fòrum, conferències, jornades, Sessions de treball, Jor-
nada dels Economistes...)

C) POTENCIAR LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE QUALITAT PER ALS
COL·LEGIATS
Es pretén dur a terme aquests serveis mitjançant una gestió econòmica eficient
que combini una alta i variada prestació de serveis per als col·legiats amb un

rigor econòmic, on els ingressos provinguin de forma creixent dels serveis pres-
tats i del suport d’entitats patrocinadores a actes, serveis i col·laboracions fetes
pel  COL·LEGI, tot mantenint la independència que sempre ens ha caracteritzat.
Borsa de treball
Els objectius marcats per la Borsa de Treball durant el 2002 passen per millorar
el seu funcionament on line i d’altra en potenciar la presència i utilitat dels “Per-
fils professionals” en la web del Col·legi.
S’abordarà una nova campanya de promoció dels perfils professionals perquè
els col·legiats que ho desitgin estiguin accessibles en el mercat de treball i es
promocionarà aquest servei entre les empreses i institucions.
També hi ha com a objectiu durant l’any realitzar sessions informatives sobre
tècniques de recerca de feina amb l’ajut d’una consultoria especialitzada. 
Informàtica i TIC
Durant el 2002 es preveu realitzar diferents accions per tal de millorar les actuals
instal·lacions informàtiques del Col·legi i de les seus col·legials.
Pel que fa a la seu de Barcelona es proposarà canviar el servidor de la xarxa i
actualitzar diverses estacions de treball, a més de comprar noves aplicacions de
software. També es preveu la retransmissió via internet de les principals con-
ferències que tenen lloc en la seu central per tal de poder ser seguides a temps
real en les diferents seus.
També durant aquest any 2002 es preveu iniciar un sistema d’interconnexió
entre les diferents seus mitjançant accessos des de i cap a la xarxa de la seu de
Barcelona. Aquest sistema permetrà compartir aplicacions, especialment la base
de dades o documents mestres de treball.
Pel que fa a les Tecnologies d’Informació i Comunicació internes, està previst
treballar conjuntament amb els diferents departaments del Col·legi compartint
noves aplicacions i millorant i compartint informació en els diferents processos
de treball on line (Intranet).
Es posaran en marxa diferents llistes de distribució de correu electrònic que per-
metran comunicar als col·legiats informacions directament relacionades amb els
seus interessos, depurant d’aquesta manera l’existència d’una única llista. La
idea base és que cada Comissió i Grup de Treball disposi d’aquesta eina, a part
d’altres departaments com poden ser l’Aula d’Economia o la Borsa de Treball. 
Un altre dels aspectes que es vol iniciar és el de la comunicació d’actes als col·legiats
mitjançant l’enviament de missatges de text als mòbils (es coneix per ALERTES). 
Pel que fa al web, durant l’any 2002 ens volem marcar dos objectius. El primer
passa per estudiar i posar en el web un directori col·legial.
En segon lloc, pel que fa al web, volem intentar modificar la portada del mateix
per ajustar-la més als estàndars de PORTAL. A més, amb aquest canvi, volem
aconseguir diferenciar més la informació variable d’activitats del Col·legi amb la
informació més general de tema econòmic.
Pel que fa a les seus col·legials de Tarragona, Girona i Lleida, les accions pre-
vistes passen per cablejar els locals posant diferents accessos que permetin, en
determinats moments, instal·lar l’ordinador en diferents sales o instal·lar una
petita xarxa d’àrea local; així com instal·lació de línea ADSL, centraletes telefò-
niques i canons de projecció per a les sales d’actes. La inversió prevista en infor-
matització i condicionament de les seus és de 10 milions de pessetes.
Formació
La consolidació de les tasques de formació, des de l’Aula d’Economia, es poten-
ciarà organitzant nous cursos i seminaris de l’àrea de gestió d’empresa, seguint
amb la filosofia que caracteritza l’Aula que es tractin temes novedosos i com-
plementaris de l’oferta de formació existent a Catalunya; potenciant la formació
a les seus col·laborant amb les Universitats; consolidar les àrees de fiscal, comp-
tabilitat, auditoria i financera, i potenciar les que no estan consolidades, com
són la de gestió d’empreses, la de sector públic i la jurídica. Com a novetats més
significatives per a l’any 2002 s’impartirà: un màster en Reconducció d’Empre-
ses, Márqueting per a no comercials, Nous indicadors de gestió, La logística i els
costos en l’empresa. També està previst incrementar els cursos de finances i con-
trol de gestió, així com els que fan referència a qüestions sectorials (comptabi-
litat d’empreses d’assegurances, constructores i immobiliàries, control de gestió
en el sector hospitalari,...).
Publicacions 
Seguir editant l’Informatiu amb caràcter bimensual i dotant-lo de més contingut
tècnic; publicació de tres números de la Revista Econòmica de Catalunya, s’en-
carregarà a destacats artistes de la nostra societat el disseny de la portada de
cada número que s’editi; creació de noves Circulars Tècniques en funció de les
diferents especialitats professionals (auditoria, fiscal, salut...) i l’edició de llibres
en petit format proposats per les diferents Comissions.
Descomptes comercials
Es pretén estructurar tot un seguit de descomptes comercials amb diferents
empreses per als nostres col·legiats. El fet de disposar d’un nou carnet col·legial
facilitarà la seva identificació a l’hora de sol·licitar aquests descomptes.
Assessorament per mitjà dels Gabinets Tècnics
Creiem que és important potenciar aquests serveis que permeten als col·legiats
poder gaudir gratuïtament dels gabinets tècnics de consulta sobre temes jurídics,
fiscals i d’assegurances diverses.

D) POTENCIAR LA COMUNICACIÓ AMB ELS NOSTRES COL·LEGIATS PER
MITJÀ DE:
El nostre portal a Internet, amb la seva informació on line, ha d’esdevenir una
eina de comunicació normalitzada entre el Col·legi i els col·legiats.
La utilització de l’e-mail a l’hora de comunicar les activitats del Col·legi així com
la creació de llistes de distribució permetrà una comunicació més fluïda i una
reducció de costos.
En definitiva, es tracta de seguir potenciant la utilització de les noves tecnolo-
gies, dotant, dia a dia, al portal de més contingut i promocionant la Borsa de
Treball, perquè sigui punt de referència dels nostres col·legiats i de les empre-
ses en general, així com potenciar el servei de consultes informàtiques als tèc-
nics del Col·legi.
El fet que en aquest moment cada departament del Col·legi disposa d’un editor
dissenyat específicament amb la finalitat d’introduir informació a la web, ens
permet una actualització constant d’aquesta. El pressupost d’aquest any con-
templa seguir implementant millores en el nostre portal (informació a temps real
de totes les activitats, actes i publicacions, enviament periòdic de l’agenda d’ac-
tivitats i altra informació per mitjà de l’e-mail –confecció d’una llista de distri-
bució–, potenciar la promoció de perfils professionals, major presència dels
despatxos professionals dins la web del Col·legi, dotar de més contingut la
presència que tenen les Comissions i Grups de Treball en la web, tot constituint
més fòrums en funció de les diferents Comissions, continuar facilitant l’e-mail
gratuït als col·legiats).

Pressupost 2002

Objectius i pressupost
presentats per a la seva
aprovació a l’Assemblea
de Col·legiats

DESPESES:
60 Compres:

600 Compres de material
609 “Rappels” per compres
Total compres de material

62 Serveis exteriors:
620 Assignacions òrgans corporatius
621 Lloguers
622 Reparacions i conservació
623 Serveis professionals
624 Comunicacions
625 Impressió i disseny
626 Reunions i actes especials
627 Publicitat, promoció i atencions
628 Subministraments
629 Altres serveis
Total serveis exteriors

63 Tributs:
630 Impost sobre beneficis
631 Altres tributs
634 Ajustaments negatius imposició indire
Total tributs

64 Despeses de personal:
640 Sous i salaris
641 Indemnitzacions
642 Seguretat social a càrrec empresa
Total despeses al personal

65 Altres despeses de gestió:
650 Pèrdues crèdits comercials incobrables
Total altres despeses de gestió

66 Despeses financeres:
662 Interessos de prèstecs
668 Diferències negatives de canvi
669 Altres despeses financeres
Total despeses financeres

67 Pèrdues i despeses excepcionals:
671 Pèrdues procedents immobilitzat
678 Despeses extraordinàries
679 Despeses exercicis anteriors
Total pèrdues i despeses excepcionals

68 Dotacions amortitzacions:
681 Amortització immobilitzat immaterial
682 Amortització immobilitzat material
Total dotacions amortitzacions

69 Dotacions a les provisions:
693 Dotació provisió existències
694 Dotació provisió insolvències
Total dotacions a les provisions

Total despeses

INGRESSOS:
70 Ingressos d’explotació:

700 Quotes col·legials
701 Quotes REA i REAF
702 Ingressos REC
703 Ingressos formació
704 Ingressos per serveis col.legials i vend
705 Ingressos per activitats
Total ingressos d’explotació

74 Subvencions a l’explotació:
740 Subvencions oficials explotació
741 Col·laboracions ens privats
Total subvencions a l’explotació

75 Altres ingressos de gestió:
751 Ingressos per publicitat
754 Ingressos per comissions
759 Ingressos per altres serveis
Total altres ingressos de gestió

76 Ingressos financers:
761 Ingressos inversions financeres
765 Descomptes pagament immediat
768 Diferències positives de canvi
769 Altres ingressos financers
Total ingressos financers

77 Beneficis i ingressos extraordinaris:
775 Subvencions capital traspass. resultat
778 Ingressos extraordinaris
779 Ingressos exercicis anteriors
Total beneficis i ingressos extraodinaris

79 Excessos i aplicacions de provisions:
790 Per a riscos i despeses
Total excessos i aplicacions de provision

Total ingressos

Flux de Caixa
Increment/(Disminució) del patrimoni

Partides
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46.240,00 e 3,05% 0,00 e 0,00 e 32.718,00 e 1.502,00 e 12.020,00 e
0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

46.240,00 g 3,05% 0,00 g 0,00 g 32.718,00 g 1.502,00 g 12.020,00 g

38.632,00 e 2,55% 38.632,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

33.154,00 e 2,19% 0,00 e 0,00 e 17.528,00 e 0,00 e 15.626,00 e

55.471,00 e 3,66% 52.466,00 e 0,00 e 3.005,00 e 0,00 e 0,00 e

315.864,01 e 20,82% 73.727,00 e 27.018,23 e 165.757,83 e 12.317,50 e 37.043,45 e

115.220,04 e 7,59% 31.225,00 e 9.640,00 e 47.292,00 e 3.620,39 e 23.442,65 e

185.531,00 e 12,23% 49.289,00 e 52.879,00 e 49.468,00 e 5.949,00 e 27.946,00 e

73.599,98 e 4,85% 22.634,00 e 1.202,00 e 10.217,00 e 1.202,00 e 38.344,98 e

62.081,00 e 4,09% 25.121,00 e 2.103,00 e 8.414,00 e 601,00 e 25.842,00 e

38.880,44 e 2,56% 24.941,00 e 0,00 e 8.414,00 e 3.362,44 e 2.163,00 e

43.812,00 e 2,89% 36.361,00 e 180,00 e 3.005,00 e 3.305,00 e 961,00 e

962.245,47 g 63,42% 354.396,00 g 93.022,23 g 313.100,83 g 30.357,33 g 171.369,08 g

0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

9.675,00 e 0,64% 7.271,00 e 0,00 e 2.404,00 e 0,00 e 0,00 e

0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

9.675,00 g 0,64% 7.271,00 g 0,00 g 2.404,00 g 0,00 g 0,00 g

334.004,82 e 22,01% 166.534,58 e 7.485,00 e 67.593,00 e 39.339,24 e 53.053,00 e

0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

96.853,00 e 6,38% 48.291,00 e 2.170,00 e 19.601,00 e 11.407,00 e 15.384,00 e

430.857,82 g 28,40% 214.825,58 g 9.655,00 g 87.194,00 g 50.746,24 g 68.437,00 g

0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

0,00 g 0,00% 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g

5.409,00 e 0,36% 5.409,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

1.803,00 e 0,12% 1.803,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

7.212,00 g 0,48% 7.212,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g

0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

5.877,00 e 0,39% 0,00 e 0,00 e 5.877,00 e 0,00 e 0,00 e

3.005,00 e 0,20% 3.005,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

8.882,00 g 0,59% 3.005,00 g 0,00 g 5.877,00 g 0,00 g 0,00 g

3.232,00 e 0,21% 3.232,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

44.695,42 e 2,95% 35.499,42 e 0,00 e 8.963,00 e 166,00 e 67,00 e

47.927,42 g 3,16% 38.731,42 g 0,00 g 8.963,00 g 166,00 g 67,00 g

0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

4.207,00 e 0,28% 3.005,00 e 0,00 e 1.202,00 e 0,00 e 0,00 e

4.207,00 g 0,28% 3.005,00 g 0,00 g 1.202,00 g 0,00 g 0,00 g

1.517.246,71 g 100,00% 628.446,00 g 102.677,23 g 451.458,83 g 82.771,57 g 251.893,08 g

789.659,73 e 51,12% 789.659,73 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e
28.247,82 e 1,83% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 28.247,82 e
3.756,54 e 0,24% 0,00 e 3.756,54 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

463.188,65 e 29,99% 0,00 e 0,00 e 461.986,65 e 0,00 e 1.202,00 e
25.332,00 e 1,64% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 25.242,00 e 90,00 e
42.071,34 e 2,72% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 42.071,34 e

1.352.256,08 g 87,55% 789.659,73 g 3.756,54 g 461.986,65 g 25.242,00 g 71.611,16 g
0,00%

25.843,00 e 1,67% 3.005,00 e 0,00 e 18.030,00 e 0,00 e 4.808,00 e
127.413,00 e 8,25% 62.805,00 e 10.818,00 e 0,00 e 0,00 e 53.790,00 e

153.256,00 g 9,92% 65.810,00 g 10.818,00 g 18.030,00 g 0,00 g 58.598,00 g
0,00%

27.045,54 e 1,75% 25.242,00 e 0,00 e 0,00 e 1.803,54 e 0,00 e
6.010,00 e 0,39% 6.010,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e
33.055,54 g 2,14% 31.252,00 g 0,00 g 0,00 g 1.803,54 g 0,00 g

0,00%
6.010,00 e 0,39% 6.010,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e
0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e
0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e

6.010,00 g 0,39% 6.010,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g
0,00%

0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e
0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e
0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e
0,00 g 0,00% 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g

0,00%
0,00 e 0,00% 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e 0,00 e
0,00 g 0,00% 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g

1.544.577,62 g 100,00% 892.731,73 g 14.574,54 g 480.016,65 g 27.045,54 g 130.209,16 g

79.465,33 g 306.022,15 g -88.102,69 g 38.722,82 g -55.560,03 g -121.616,92 g

27.330,91 g 264.285,73 g -88.102,69 g 28.557,82 g -55.726,03 g -121.683,92 g

Pressupost agregat Pressupost
revista

Pressupost
ordinari

Pressupost
formació

Pressupost 
serveis

Pressupost 
activitats
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Notícies

Avantatges del carnet col·legial

L’empresa Amena, ofereix un descompte per a
col·legiats amb IAE del 15% sobre la facturació amb

tarifa Tempo. Per a més informació trucar al 93 325 37 26.

L’Auditori ofereix, en la programació dels
cicles “Auditori XXI” i l’Orquestra Simfònica de

Barcelona i Nacional de Catalunya, un 10% de descompte per la
compra d’entrades a les taquilles de l’Auditori. Per a més informació 
Tel. 93 247 93 00 Lepant, 150 08013 Barcelona.

La Casa del Llibre ofereix un descompte del 5%
en tots els seus articles. Passeig de Gràcia, 62.
Telèfon 93 272 34 80 
e-mail: pgracia@casadellibro.com

Els centres d’esport DiR ofereixen un descompte del 5%
en la quota mensual, en tots els seus centres.

A partir del 5 de desembre us ofereix el 50%
de descompte en l’obra:

SOPAR D’AMICS
Donald Margulies ha escrit un text irònic, ple
de vida, cordialitat, rialles i cordura aconse-
guint un dels més complexos i convincents
retrats del matrimoni en l’actualitat.

Teatre Borràs Pl. Urquinaona, 9  (per horaris consultar cartellera)

Climatización H&H TOFRET ofereix en tots
els seus aparells d’aire condicionat i cale-
facció un descompte del 10% i la instal·lació

gratuïta, en el moment de concertar el servei. Per a més informació:
Tel. 93 318 97 79.

La botiga Magda Planellas de bosses, saba-
tes i articles de viatge ofereix un descompte
del 10% en tots els seus articles. 

Rambla de Catalunya, 95 de Barcelona. 

Poliesportiu Marítim centre de Talassoteràpia, ofe-
reix un descompte del 50% en la inscripció i fins un

20% en les quotes mensuals. 
Per a més informació: Passeig Marítim, 33-35 08003 Barcelona
Tel. 93 224 04 40 e-mail: maritim@claror.org

NH Hoteles ofereix un descompte del 15% els dies labora-
bles i del 20% els festius en tots els seus hotels d’arreu d’Es-
panya. Les reserves es poden fer al telèfon 902 115 116.

Occidental Hoteles ofereix un descompte del
10% sobre la tarifa oficial en tots els seus
hotels d’arreu del món. Les reserves hauran de

ser efectuades a través del telèfon gratuït 900 100 149.

Parking David ofereix una tarifa espe-
cial de 600 PTA (1/2 dia), i 1.000

PTA (tot el dia), presentant el tiquet prèviament segellat pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya. Entrades: Aribau, 230-240, Tuset,
19-21 i Travessera de Gràcia, 62. 

L’empresa PRAGMA ofereix a tots els
col·legiats un descompte del 15%, per al
moblament o renovació de les seves oficines

(mobiliari, cadiratge, accessoris...). 
Per a més informació: Llull, 48-52, 6è 1a 08005 Barcelona
Tel. 93 300 01 53 Fax 93 300 08 87

L’empresa Telefónica ofereix tracte preferent en
el consum telefònic a tots aquells col·legiats

que s’adhereixin al conveni que el Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya té subscrit amb Telefónica. Per a més informació: el web del
Col·legi  o el telèfon  900.50.44.97.

EROSKI Viatges ofereix un descompte del
5% en paquets turístics. 

Per a més informació: Comte d’Urgell, 224-226 08036 Barcelona
Tel. 93 321 54 02 Fax 93 410 82 65

DAVID, S.A.P

Novetats a la pàgina web del Col·legi

La Revista Econòmica de Catalunya ja té
web –www.economistes.com/asp/rec–,
des del 29 de novembre, la web del
Col·legi incorpora una nova secció. Es

tracta de la versió digital de la Revista
Econòmica de Catalunya. De moment
només incorpora la versió digital del darrer
número, el 42, dedicat a la memòria d’Er-
nest Lluch, que es va presentar en el decurs
del Sopar dels Economistes el passat 22

de novembre i ja s’està distribuint entre els
col·legiats.
Actualment s’està treballant per posar la resta de
números publicats en versió digital. Per accedir
als diferents articles de la revista digital cal estar
col·legiat i tenir instal·lat  l’aplicatiu Acrobat Reader.
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Us informem dels acords a què ha arribat el Col·legi d’Economistes de Catalunya amb empreses, establiments i entitats diverses que
oferiran descomptes i avantatges comercials als membres del Col·legi, presentant el carnet col·legial.
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Visat d’ autentificació  col·legial

Són molts els economistes que, independentment de la

seva especialitat professional, es dirigeixen a la secretaria

del Col·legi per tal de sol·licitar una acreditació com a eco-

nomista en el moment de presentar els seus informes.

Aquests Visats d’Autentificació Col·legial, personalitzat

per a cadascun dels col·legiats que ho desitgin, serveixen

per acreditar la identificació del professional, controlar la

seva titulació i col·legiació, així com indicar la seva habilita-

ció per al treball professional de que es tracti i, es podran

utilitzar per a qualsevol tipus d’informe que un economis-

ta pugui realitzar (sanitari, medi ambient, urbanisme, màr-

queting, viabilitat d’empreses, fiscal,...).

Per a més informació i comandes truqueu a la Secretaria del Col·legi.
Tel. 934 161 604     Fax 934 160 061

Ya estan a la vostra 

d sposició els visats per al 2002
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Francesc Artal Vidal

M’he dedicat a estudiar,
dins de la professió,
durant aquests 25 anys,
considerant, com afir-
mava la Sra. Joan Robin-
son, que “El fi dels estudis
econòmics no és
l’adquisició de r espostes prefabricades als
problemes econòmics, sinó aprenentatge
per evitar ésser enganyats pels economis-
tes”. Ja de jove em molestaven els de la
professió que es disfressaven d’economis-
ta, i duien el maletí de James Bond. De 25
anys ençà, afortunadament cada cop hi ha
més estudiants d’economia, i la novetat és
que la majoria són noies. Per tant, la pro-
fessió s’ha estès i ha conquerit prestigi
social. Això no vol dir que la majoria dels
economistes es guanyin bé la vida. Però
cal pensar que hem triat una professió no
per fer-nos rics sinó per resoldre els pro-
blemes econòmics dels altres, del nostre
país. Ara dominem tècniques més afina-
des, abastem molts més coneixements.
Com sempre, allò que ens manca són
idees i una bona teoria. De la mateixa
forma que fa 25 anys i més molts econo-
mistes es varen col·legiar amb l’objectiu
de fer un grup de pressió per edificar una
societat democràtica, i per acabar de nete-
jar tota la merda que havia deixat el fran-
quisme, avui la nostra societat ens exigeix
–a economistes i Col·legi– que els expli-
quem les causes dels seus problemes. La
societat ens segueix demanant solucions
concretes, i nosaltres hem de trobar-hi
respostes des de la racionalitat científica.

Jordi Camós Grau

Com a trets destacats
en l’evolució de la pro-
fessió al llarg d’aquests
25 anys destacaria la
capacitat d’adaptació
als canvis econòmics i
socials, amb una crei-
xent i constant especialització professio-
nal, i la consolidació del paper de
l’economista a partir d’una presència des-
tacada i implantació a la societat.

A banda que la dinàmica dels fets porti a
una evolució determinada de la professió,
el meu desig seria el d’anar cap a una for-
mació inicial bàsica de l’economista en la
qual no es perdi de vista el sentit de l’e-
conomia com a ciència social. Aquests
coneixements i aprenentatges bàsics hau-
rien de permetre tenir la flexibilitat
necessària per anar cap a les diferents
especialitzacions que, a més cal contem-
plar en el marc de l’espai docent europeu.
L’economista haurà de saber treballar en
el marc d’un procés de canvi continu i
molts cops en uns equips interdisciplina-
ris, utilitzant tota la informació i les noves
tecnologies al seu abast.

El Col·legi ha sabut en moltes ocasions
anticipar-se a diferents fets en l’esdevenir
de la nostra professió i cal seguir en
aquesta línia. Ara bé, sense oblidar les
especialitzacions existents, també ha d’im-
pulsar la idea de globalitat i ser capaç d’o-
ferir uns serveis i una orientació que el
facin ser l’aglutinador de la professió. El
Col·legi ha de treballar per seguir millo-
rant la imatge de l’economista en el con-
text que la professió estigui d’una forma
clara al servei de la societat.

Marià Curto Forés

Des del primer dia que
vaig entrar a les aules
de la Facultat d’Econò-
miques de la Universi-
tat de Barcelona l’any
1970, vaig saber que
acabaria apassionada-
ment enamorat de la nostra professió.
Durant els cinc anys de la carrera vaig gau-
dir, vaig aprendre i vaig comprendre com
era de difícil això de l’economia. Avui, 25
anys després, continuo gaudint, aprenent i
a la vegada sense entendre molts dels
mecanismes pels quals es regeix el funcio-
nament del sistema econòmic que conei-
xem. Dit això, és evident que vint-i-cinc
anys d’activitat en qualsevol professió per-
met tenir suficient perspectiva històrica
com per parlar d’evolució i canvis en l’ac-
tivitat professional. 

En els últims 25 anys, els economistes
hem hagut de fer front a les grans trans-
formacions de l’economia mundial, a la
revolució científica i tecnològica i a la
colossal i permanent adaptació legislativa
que la incorporació d’Espanya a la Comu-
nitat Europea i els mateixos canvis econò-
mics i tecnològics han comportat. I per fer
front a aquests canvis, solament hi ha una
medicina: formació, informació i adapta-
ció permanents.

La pròpia experiència personal em serveix
per justificar aquesta visió. De fet, vaig lli-
cenciar-me en economia general, més
tard, em vaig adonar que una cosa era el
desig i una altra, molt diferent, la realitat;
vaig comprendre que el camp  de treball
que oferia més possibilitats immediates
era el món de l’empresa. I així va ser, vaig
començar a treballar en una empresa
familiar catalana i, més tard, a una multi-
nacional.

Finalment vaig decidir aprofitar aquests
coneixements i em vaig establir pel meu
compte com a  professional lliberal, dedi-
cant-me a l’assessorament fiscal i econò-
mic de petites i mitjanes empreses a les
Terres de l’Ebre, dins una empresa de ser-
veis que ofereix productes especialitzats i
diversificats, on els professionals que tre-
ballem hem hagut d’anar adaptant-nos i
especialitzant-nos.

Gent de casa

25 anys d’economista
Com l’any passat l’Informatiu de l’Economista s’ha adreçat a uns col·legiats
que enguany han celebrat el 25è aniversari de la seva col·legiació i se’ls ha
preguntat, segons el seu parer, quins han estat els principals trets de l’evolució
de la nostra professió en aquests darrers 25 anys, així com també com creu
que evolucionarà en un futur immediat.
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En el cas particular meu, a més a més, he
compaginat l’activitat professional d’eco-
nomista amb l’activitat política. He estat
regidor i alcalde de la meva ciutat (Torto-
sa) i, des de l’any 92 ocupo un escó al
Parlament de Catalunya, on actualment
desenvolupo la tasca de portaveu del
meu Grup (CiU) en temes d’economia i
pressupostos. Tot plegat, un cúmul d’ex-
periències i activitats que sense dubte
han estat possibles gràcies a la professió
elegida i a l’esforç permanent d’adaptació
i formació.

He volgut aprofitat l’oportunitat que
m’ha brindat aquest número de l’Infor-
matiu de l’Economista, amb motiu de la
Jornada anual del nostre Col·legi, per
explicar la meva experiència personal i
afirmar que el Col·legi ha estat una eina
important per al meu desenvolupament
professional i confio que ho continuarà
sent en el futur.

Un record i una salutació molt especial a
tots els col·legiats que vam compartir les
aules de la Facultat d’Econòmiques de la
Diagonal en la promoció 70-75 del segle
passat, i que per molts anys puguem
retrobar-nos a la seu del nostre Col·legi.

Vicente Ortun Rubio

L’Economia de la Salut
aviat arrelà a Catalunya
i el Col·legi hi col·laborà
amb una Comissió que
ha complert 20 anys i
ha estat llavor d’asso-
ciacions científiques
interdisciplinàries i de nuclis de recerca
destacats al context internacional. La seva
influència ha estat reconeguda en tots els
àmbits de la gestió sanitària: el de la polí-
tica, el de la gestió de centres i en el de la
gestió clínica. Cert és que fa 25-30 anys
l’oferta sanitària catalana necessità d’una
certa discrecionalitat gestora per a sobre-
viure. La forta especificitat dels coneixe-
ments necessaris per a la gestió sanitària
es manté, però, com una barrera d’accés
als economistes que continuen conside-
rant camps més propis els de les finances
i la comptabilitat.

En un futur immediat augmentarà el nom-
bre d’economistes que treballen pel seu
compte, i cada cop serà més freqüent la
conveniència d’un doctorat o d’un màster
sòlid per treballar com a economista en
indústria farmacèutica, governs, organis-
mes multinacionals, etc. Es mantindrà la
versalitat/indefinició de l’economista en
funcions gestores per compte aliena i al
mercat global de la recerca el concepte
d’economista a Europa s’aproparà a l’ac-
tual d’Estats Units.

M. Mercè Rotllan Vilalta

Es diu que la professió
d’economista és una pro-
fessió jove, encara ho era
molt més a l’època en
què vaig iniciar els meus
estudis de Ciències Eco-
nòmiques. La carrera d’E-
conòmiques s’estructurava en dues grans
especialitats: empresa, molt abocada al treball
en l’àmbit intern comptable, financer; i Gene-
ral, les aplicacions de la qual en el camp labo-
ral en bona part encara estaven per definir.

Aleshores, però, per l’especialitat d’Economia
General, que estava més lligada a tasques de
tipus macroeconòmic, hi havien llocs de tre-
ball entorn als anomenats “serveis d’estudis”
vinculats a grans empreses, sobretot del sec-
tor financer, institucions i administracions.
Aquest tipus de sortida laboral va desaparèi-
xer ràpidament, en la dècada dels setanta, i
els estudis generals han quedat pràcticament
circumscrits a l’àmbit universitari. 

Els últims vint-i-cinc anys s’han caracterit-
zat per la concreció de les aplicacions pro-
fessionals de la carrera d’Econòmiques en
les empreses, les administracions i en des-
patxos professionals. Al mateix temps,
s’han perfilat variades especialitats profes-
sionals. Molts dels qui havíem iniciat la
nostra activitat en el camp dels estudis
macroeconòmics, l’hem reorientat a d’altres
branques de l’economia, com és el meu
cas, a la valoració d’empreses i patrimonis.
La tendència en el futur serà la d’augmen-
tar l’especialització i la professionalització,
junt amb la participació en equips pluri-
disciplinaris. Estem en un món professio-
nal amb les exigències socials creixents
d’actualització de coneixements, qualitat i
també de referents ètics de conducta.

El Col·legi d’Economistes és necessari per
seguir contribuint eficaçment a reafirmar la
imatge social del col·lectiu i donar els elements
necessaris als seus membres per abordar
aquestes noves exigències i al mateix temps
expressar l’opinió dels economistes sobre fets
d’actualitat rellevants de la vida econòmica i
social. Fa un parell d’anys, va aprovar uns
“Principis Deontològics” que són el marc de
referència de les normes de conducta ètica
que sens dubte contribuiran a prestigiar i a
fiançar la nostra professió en el futur.

Joan Sardà Ferrer

Per a mi –i sense cap
mena de dubtes– la
incorporació de les NTIC,
les noves tecnologies en
el camp de la informació
i de les comunicacions,
és el fet més remarcable
dels darrers vint-i-cinc anys d’exercici pro-
fessional de qualsevol titulat universitari.
Tanmateix no concretaria el principal tret
definidor de l’evolució del nostre exercici
professional en qualsevulla de les seves
vessants en el fet d’haver-se habituat a l’ús
quotidià d’aquestes eines, sinó en el canvi de
mentalitat que comporta la utilització con-
tínua d’aquests instruments i/o tècniques. 

És per aquesta raó que –al meu entendre–
resulta força arriscat preveure de quina
manera es continuarà desenvolupant la pro-
fessió, atès que no estem en condicions de
copsar en la seva globalitat les repercussions
conceptuals a llarg termini que provoquen
les NTIC. Vull il·lustrar aquesta opinió amb
un exemple, proposat pel professor Kumar
en una sessió organitzada precisament pel
Col·legi fa una vintena d’anys: ell recordava
la pretensió d’alguns gestors del segle XIX
de recol·locar, en les noves companyies de
tramvies, els cavalls que sobraven arran de la
electrificació d’aquest sistema de transport.
Si llavors els mancava la distància necessària
per encertar mínimament en l’anàlisi d’unes
tecnologies força més senzilles que les
actuals, perquè hem d’encertar nosaltres? 

Francesc Santacana
Martorell

Segurament l’evolució
més significativa dels
darrers 25 anys de pro-
fessió d’economista –de
fet la meva antiguitat
real en el “metier” és del 1965– ha estat
precisament, la consolidació d’aquesta
professió que es trobava en plena ado-
lescència, amb tots els problemes propis
que suposa aquesta etapa crítica de la
vida. Necessitat de demostrar la pròpia
personalitat; preguntar-se –i donar respos-
ta, a la gran qüestió existencial–: “per què
serveixen els economistes?; i, per damunt
de tot, trobar sortides professionals.



Aquesta era la realitat que predominava
entre el col·lectiu de la nostra professió.

Encara estàvem a tres anys vista de l’orga-
nització del 1r Congrés d’Economia i d’Eco-
nomistes de Catalunya que, en certa manera
va significar el pas a la nostra edat adulta.
D’aleshores ençà, la professió s’ha anat con-
solidant sense més problemes específics.

Parlar del futur ja és més complicat. La pro-
fessió “de per vida” ha arribat al seu punt
final. Amb el bagatge tècnic assolit i, sobretot,
amb la metodologia que aporten els estudis
universitaris, els economistes tindrem ocasió
d’aportar el que sabem fer –racionalitat econò-
mica– a la progressiva aparició dels múltiples
nous sectors i empreses que aniran proliferant.
La tasca del Col·legi ha de ser la de facilitar
aquesta permanent adaptació professional.

Josep M. Suris Jordà

Principals trets de l’e-
volució de la professió.

En destacaria un parell.
En primer lloc ha aug-
mentat molt l’interès de
la societat pels esdeve-
niments econòmics. Els mitjans de comu-
nicació ho han reflectit i l’han alimentat.
En conseqüència la professió de l’econo-
mista ha guanyat presència pública.

D’altra banda la difusió de les tecnologies
de la informació i les seves aplicacions a
la gestió d’empreses, a l’administració
pública, a la recerca i a l’ensenyament han
contribuït a ampliar els camps de treball,
incrementar la productivitat, possibilitar el

tractament de grans volums d’informació i
desenvolupar models que han impulsat la
recerca.

Evolució

Les principals característiques de la situa-
ció econòmica actual són les que marca-
ran el futur immediat. En destacaria dues.

En primer lloc, caldrà cada cop més,
pensar alhora en termes locals i mun-
dials. Cada cop serà menys realista con-
centrar l’anàlisi i l’activitat econòmica a
Estats Units, Europa i Japó. Haurem de
comprendre millor, i actuar en conse-
qüència, la resta del món, concretament
el món islàmic, Xina, Àfrica i Amèrica
Llatina. 

En segon lloc les tecnologies de la infor-
mació continuaran evolucionant i oferint
oportunitats i costos. En aquest context
l’economista haurà de tenir molt present
el que deia Simon fa trenta anys: en una
societat rica en informació el recurs escàs
és l’atenció. Serà important saber com i a
què s’assigna aquest recurs escàs, per evi-
tar costos individuals i socials i aprofitar
els avantatges.

Casas & Solé

Capital Brokers

consulte nuestra web
www.casasysole.com

Casas & Solé Capital Brokers, S.L.
Passeig de Gràcia, 58, pral. 08007 Barcelona (Spain) Tel. +34 93 215 93 31 Fax +34 93 215 88 65

e-mail: casasysole@casasysole.com

Asesoramiento en fusiones,
adquisiciones y ampliaciones

de capital.

Advisory in mergers,
acquisitions and increasing

of capital.



Introducció

La liberalització del sector de les telecomu-
nicacions produïda a partir de l’entrada en
vigor de la Llei 12/1997, de Liberalización de
las Telecomunicaciones,ha comportat l’apa-
rició d’un gran nombre d’operadors en el
mercat que presten un ampli ventall de ser-
veis als usuaris finals (telefonia mòbil, xarxes
d’accés local via ràdio, cable, radiocomuni-
cacions mòbils analògiques i digitals).

Els operadors necessiten d’infraestructures
de telecomunicacions per tal de prestar
els seus serveis als usuaris finals ja sigui
mitjançant cable o antenes, els quals sola-
ment en telefonia mòbil ascendeixen a
vint-i-set milions d’usuaris.

L’activitat dels nous operadors ha suposat
l’aparició de problemes, desconeguts i
novedosos que preocupen als ciutadans i a
les administracions públiques, el més signi-
ficatiu dels quals és el derivat de la prolife-
ració d’instal·lacions radioelèctriques en les
teulades dels edificis de la majoria de les
ciutats i en els turons i les muntanyes de
les zones rurals, i les seves possibles reper-
cussions en la salut de les persones.

Els moviments ciutadans, sorgits arran de la
incertessa creada en relació als efectes sobre
la salut de les ones electromagnètiques, han
provocat un moviment d’opinió amb gran
repercussió en els mitjans de comunicació
que han motivat els ajuntaments a adoptar
mesures preventives com l’aprovació de
moratòries relatives a la construcció d’esta-
cions base de telecomunicacions.

Regulació de les emissions radioelèctriques

La problemàtica de les emissions radio-
elèctriques ja va ser abordada l’any 1999
pel Consell de la Unió Europea, que va
dictar la Recomanació 1999/519 relativa a
l’exposició del públic en general a camps
electromagnètics,  en què es van establir
els umbrals màxims d’exposició de les
persones a emissions radioelèctriques.

El Ministeri de Sanitat i Consum espanyol
va encarregar la realització d’un Informe a
experts independents amb l’objectiu de
constatar que els límits establerts en la
Recomanació del Consell UE no eren per-
judicials per a la salut pública. 

L’informe Campos Electromagnéticos y
Salud Pública conclou que “los campos
electromagnèticos dentro de los límites
marcados por la UE no ocasionan efectos
en la salud”.

Un cop comprovat que les emissions radio-
elèctriques dins dels límits recomanats pel
Consell UE no causen efectes en la salut, el
Govern de l’Estat espanyol va promulgar el
Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre,
mitjançant el qual es va aprovar el regla-
ment que regula les condicions de protec-
ció del domini públic radioelèctric.

L’objecte del reglament és l’autorització,
planificació i inspecció de les instal·lacions
radioelèctriques en relació als límits d’ex-
posició recomanats per la UE amb la fina-
litat de controlar que les infraestructures
de telecomunicacions existents i futures
respectin els límits legals establerts, cir-
cumstància que els operadors de teleco-
municacions hauran d’acreditar mitjançant
certificació emesa per un tècnic competent
degudament habilitat.

Tanmateix, i dins l’àmbit de la comunitat
autònoma de Catalunya, s’ha publicat el
Decret 148/2001, de 29 de maig, d’orde-
nació ambiental de les instal·lacions de
telefonia mòbil i altres instal·lacions de
radiocomunicació.

L’objectiu del Decret del govern català és
la implantació de mesures de prevenció i
control de les instal·lacions de radiocomu-
nicació, especialment pel que fa referèn-
cia a la telefonia mòbil, amb la finalitat de
minimitzar el seu impacte visual i ambien-
tal garantint el compliment de les mesures
de control mediambiental i sobre la
població recomanades per la Unió Euro-

pea restringint encara més els límits d’ex-
posició continguts en la Recomanació
1999/519.

Consideracions finals

Els ciutadans ens trobem exposats a
camps electromagnètics diàriament, ja
sigui a l’oficina –ordinadors– com a casa
–televisor, microones–. La difusió dels
senyals de televisions i ràdios comercials
generen també camps electromagnètics.

L’estat d’opinió públic creat entorn a les
emissions radioelèctriques provinents
d’infraestructures de telecomunicacions
(bàsicament les relacionades a la telefonia
mòbil) respon a l’alarma social creada per
la seva proliferació associada al desconei-
xement generalitzat dels seus possibles
efectes i repercussions en la salut de les
persones ja que, després de dècades d’u-
tilització, a hores d’ara encara no dispo-
sem de conclusions científiques concretes.

Aquest estat d’alarma social ha afavorit la
realització de múltiples informes relatius a
l’exposició a camps electromagnètics que
han assenyalat com a resultat que no exis-
teix perill per la salut mentre es respectin
els límits internacionalment reconeguts
(p.ex. Informe de l’Hospital Ramon y Cajal).

La Unió Europea, el Ministeri de Sanitat i
Consum i el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya
han regulat els límits d’exposició de les
persones a camps electromagnètics sobre
la base d’informes realitzats per experts
pluridisciplinars independents i organis-
mes internacionals (Organització Mundial
de la Salut).

L’efectiu control d’aquests límits per part
de les administracions públiques garantirà
per una banda l’absència de risc per a la
salut humana i, per l’altra, l’accès de tots
els ciutadans a la Societat de la Informa-
ció mitjançant la prestació eficaç dels ser-
veis de telecomunicacions.

Finalment, ja que es tracta d’un fenomen
relativament nou, les investigacions i els
estudis realitzats sobre les emissions elec-
tromagnètiques de les infraestructures de
telecomunicacions aporten conclusions
que hauran de ser contrastades en un
futur tenint en compte la correcta aplica-
ció i el control dels límits establerts en la
normativa esmentada, però allò que és
clar és que les actuals necessitats de la
civilització occidental ens obliguen a
haver d’assumir un nou element que
caracteritzarà l’entorn paisatgístic: Les
Antenes de Telecomunicacions. 

Albert Burgués, Advocat
Millet Guillén Bécares, SL
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Al vostre servei / Noticiari jurídic

Emissions radioelèctriques:
tecnologia i salut
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I .A .E .  /  I .B . I .  /  I .R .P.F.

ORDEN DE 20 DE SEPTIEMBRE 
DE 2001 (BOE 03-10-2001)
Se determinan los términos munici-
pales o núcleos de población a
los que son de aplicación las
medidas previstas en el Real
Decreto-ley 13/2001, de 5 de
septiembre, por el que se adop-
tan medidas urgentes para repa-
rar los daños causados por los
episodios de lluvias intensas acae-
cidos en los meses de febrero y
marzo de 2001 en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León

RESOLUCION 3/2001, 
DE 22 DE OCTUBRE 
(BOE 31-10-2001)
Del Departamento de Gestión Tri-
butaria de la AEAT, sobre la utiliza-
ción de la unidad de cuenta euro
en las certificaciones de retencio-
nes e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes que
deban expedirse a partir del 1 de
enero de 2002, así como en las
notificaciones o comunicaciones
que, a partir de dicha fecha,
deban ser puestas a disposición de
los contribuyentes de los citados
impuestos por las personas o enti-
dades sujetas a dicha obligación

I .  E S P E C I A L E S

RESOLUCION DE 8 DE OCTUBRE
DE 2001 (BOE 24-10-2001)
Del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la AEAT,
por la que se establecen las normas
de cumplimentación de los docu-
mentos de acompañamiento que
amparan la circulación de produc-
tos objeto de los impuestos especia-
les de fabricación, el sistema para
la transmisión electrónica de docu-
mentos de circulación y el diseño
de determinadas declaraciones

I.R.P.F. / I. SOCIEDADES /
NO RESIDENTES

ORDEN DE 4 DE OCTUBRE 
DE 2001 (BOE 06-10-2001)
Se aprueba el modelo 192 de decla-
ración informativa anual de operacio-
nes con Letras del Tesoro, así como
los diseños físicos y lógicos para su
presentación por soporte directamente
legible por ordenador, y se establece
el procedimiento para su presentación
telemática por teleproceso y se modi-
fica la Orden de 22 de diciembre
de 1999, por la que se aprueban
los modelos 198 de declaración
anual de operaciones con activos
financieros y otros valores mobiliarios

I .  T R A N S M I S I O N E S

ORDEN DE 11 DE OCTUBRE 
DE 2001 (BOE 23-10-2001)
Se aprueban los modelos de Timbres
del Estado con sus valores en euros

I . V. A .

REAL DECRETO 1082/2001, 
DE 5 DE OCTUBRE 
(BOE 06-10-2001)
Se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciem-
bre; el Real Decreto 1041/1990,
de 27 de julio, por el que se regu-
lan las declaraciones censales que
han de presentar a efectos fiscales
los empresarios, los profesionales
y otros obligados tributarios, y el
Real Decreto 2027/1995, de 22
de diciembre, por el que se regula
la declaración anual de operacio-
nes con terceras personas

ORDEN DE 10 DE OCTUBRE 
DE 2001 (BOE 12-10-2001)
Se aprueba el modelo 309 de
declaración-liquidación no perió-
dica, en pesetas y en euros, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

NUEVAS DISPOSICIONES NOTICIAS AL DIA

Módulos Renta e IVA 2002

La Orden Ministerial de 28 de noviembre de 2001, (BOE de
30 de noviembre de 2001), mantiene la estructura de la regula-
ción de la estimación objetiva en el IRPF y el régimen simplifica-
do en el IVA vigentes en el ejercicio 2001.

Los importes monetarios figuran expresados únicamente en euros.

Entre las novedades más destacables se encuentran las siguientes:

– Incremento de un porcentaje del 4,8 sobre los módulos para
efectuar el cálculo del rendimiento anual por unidad antes de
amortización, para determinadas actividades en el régimen de
estimación objetiva del IRPF. Asimismo, el citado aumento por-
centual es aplicable a los módulos para la determinación de
la cuota anual por unidad, en el régimen simplificado del IVA.

– Reducción, aplicable para el  ejercicio 2001, de determina-
dos módulos en el régimen de estimación objetiva del IRPF y
de la cuota mínima aplicable en el régimen simplificado del
IVA para determinadas actividades de transporte, como medi-
da excepcional para paliar el efecto producido por el incre-
mento del precio de los combustibles.

– Reducción, aplicable para el ejercicio 2002, del rendimien-
to neto previo en el régimen de estimación objetiva del IRPF
para las actividades agrícolas y ganaderas, y del porcenta-
je aplicable para determinadas actividades agrarias en el
régimen simplificado del IVA, con el fin, asimismo,  de
minorar los perjuicios producidos por el aumento de precios
de los combustibles.

– Establecimiento de medidas provisionales para la determina-
ción de los pagos fraccionados en el régimen de estimación
objetiva del IRPF, así como para las cuotas trimestrales en el
régimen simplificado del IVA en el año 2002, incluyendo
una claúsula de revisión en función del precio medio del
gasóleo de este último ejercicio.

– En el régimen simplificado del IVA, se reduce el porcentaje
para el cálculo de la cuota devengada por operaciones
corrientes, aplicable a determinadas actividades ganaderas
afectadas por crisis sectoriales que condicionan la política de
precios y el volumen de operaciones de las explotaciones.

El plazo de renuncia o revocación de la misma, se establece
entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2001.



El passat 23 d’octubre
aquest tema inaugurà el
cicle de conferències de
la Comissió d’Economia
Financera del curs 2001-
2002. Els seus ponents

van ser el Sr. Xavier Mena, catedràtic d’Eco-
nomia a ESADE, que tractà les conseqüències
macroeconòmiques de la tragèdia i les polí-
tiques fiscal i pressupostària a fer per pal·liar-
les; i el Sr. Josep Maria Antúnez, director
general de la Borsa de Barcelona, que ana-
litzà les conseqüències dels mateixos fets
sobre les borses i les mesures preses en
aquest camp. La conferència fou conduïda
pel Sr. Anton Gasol, president de la Comissió.

El Sr. Mena concretà la seva exposició dis-
cutint si els fets de l’11 de setembre podien
provocar una recessió econòmica mun-
dial, estudiant si en els dos factors bàsics
de l’economia –oferta i demanda– hi ha
elements que la motivin.

Pel costat de l’oferta, opinà que no sembla-
va que n’hi hagués. Per una banda, l’impac-
te econòmic dels danys físics de l’atemptat
(incloent pèrdues de vides humanes), tot
i que rellevant, no sembla haver de derivar
en una recessió generalitzada. En el sector
energètic, el preu del petroli no sembla ser
tampoc un factor de crisi: el baix preu actual
és més propi d’una baixa demanda –per l’a-
lentiment econòmic– que d’una escassetat
present o futura del recurs: descartà que la
guerra a l’Afganistan pogués causar proble-
mes d’abastament, sinó només una poc

probable desestabilització política de l’Arà-
bia Saudí (amb el 25% de les reserves
petrolíferes mundials), pel latent descon-
tentament social. Sí que hi ha, en canvi, un
conjunt de sectors en crisi, com ara el de
les aerolínies (que necessiten ajuts públics
per a sostenir-les, rellançant els debats
sobre política industrial), però no tenen un
pes massa elevat en l’economia.

Pel que fa a la demanda,digué que aquesta
“sobrereaccionà” a la situació actual. Els Estats
Units ara per ara estan, en principi, millor
posicionats que Europa per estimular-la: la
Reserva Federal està més preocupada per l’o-
cupació que no pas el Banc Central Europeu
(més centrat en el control de la inflació), i a
més tenen més marge per a polítiques fiscals
expansives, pel seu superàvit pressupostari.

De tota manera, creu que la redinamització
de l’economia passa per aconseguir la recu-
peració de la confiança dels consumidors i
dels inversors, ja que els efectes d’una polí-
tica fiscal expansiva arribarien massa tard,
quan només generarien inflació.

Finalment, opinà que potser ara seria el
moment de preocupar-nos d’alguns pro-
blemes de fons als quals fins ara no haví-
em donat prou importància, com ara les
grans desigualtats de nivell de renda
entre els països occidentals i els islàmics
–possible focus de nous problemes– i els
paradisos fiscals –que ajuden a evadir
impostos i són refugi dels comptes dels
grups terroristes.
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Les economies i els mercats financers després 
de l’atemptat de l’11 de setembre als EUA 

Treballem en grup / Ressenyes d’actes del Col·legi

El Sr.Antúnez començà contextualitzant el
moment en què van arribar els fets de l’11
de setembre: es portava més d’un any i mig
de caigudes a les borses (totes a un ritme
de baixades molt similar), havent ocorre-
gut, entre altres coses, l’explosió de la
bombolla financera dels valors tecnològics.

En aquest marc, l’atemptat no va implicar una
caiguda consolidada en el mig termini dels
índexs borsaris generals, sinó que es van recu-
perar en unes setmanes de les davallades ini-
cials, de fins al 20%. Ara bé, alguns sectors no
han remuntat aquelles pèrdues: bàsicament el
dels transports (per les aerolínies) i el del lleu-
re i el turisme (com ara les cadenes d’hotels).

Reflexionà després sobre cap on aniria l’e-
conomia i què es podia fer per millorar
aquesta marxa. Segons el seu parer, la
coordinació en la baixada de tipus imme-
diatament després dels fets tràgics és admi-
rable, però cal tenir present que a mig
termini els moviments en els tipus d’interès
poden no ser l’únic instrument necessari.

Comentà que nosaltres ens hem de preo-
cupar d’allò que podem fer per millorar la
situació dins Espanya, perquè difícilment
podrem influir sobre la mundial. Les opor-
tunitats per millorar la nostra situació pas-
sarien per aprofitar les possibilitats que ens
brinda l’adveniment de l’euro, i per inten-
tar buscar les millores en uns àmbits més
microeconòmics. Entre altres, posà l’exem-
ple dels gestors de cartera: han de mostrar
la seva vàlua aconseguint rendibilitats
superiors a les del mercat (sabent escollir
els sectors que van millor que la mitjana).

Finalment, el Sr. Antúnez enumerà algunes
de les mesures preses en els mercats finan-
cers per protegir-se de les conseqüències
de l’atemptat: la supressió dels límits a la
recompra d’autocartera, la restriccions a
les operacions de venda en descobert de
valors, i el relaxament de les condicions de
crèdit per als fons d’inversió.

Ramon Vallés i Fort
Col·laborador de la Comissió 

d’Economia Financera

Una versió ampliada de la ressenya
està disponible a l’apartat de la Comis-
sió Financera de la web del Col·legi
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XX anys de transferències sanitàries 

El passat 8 de novem-
bre la Comissió d’Eco-
nomia de la Salut va
organitzar una taula
rodona amb què culmi-
naven els actes de cele-
bració del XX aniversari

de la creació de la Comissió en el si del
Col·legi. Els ponents de la taula rodona
eren els quatre consellers de Sanitat que
hem conegut durant aquests vint anys des
de l’inici de les transferències sanitàries a
Catalunya: per ordre cronològic, els
Honorables Srs. Ramon Espasa (1978-80),
Josep Laporte (1980-88), Xavier Trias
(1988-96) i Eduard Rius (1996-). L’acte
havia estat organitzat pel Dr. Xavier Ruiz i
l’actual president de la Comissió, el Sr.
Joan Casas. Com a moderadora hi va
actuar la professora de la Universitat de
Barcelona, la Dra. Marisol Rodríguez.

Amb la celebració d’aquesta taula rodona
es volia aprofitar la feliç coincidència del
vintè aniversari de la Comissió amb el
vintè aniversari dels primers traspassos
de competències sanitàries, allí per l’any
1981. La moderadora va destacar en pri-
mer lloc el caràcter obert de la Comissió
des del seu inici, de la mà de persones
com Lluís Bohigas, Vicente Ortún o Joan
Josep Artells, que van atreure i van
fomentar la participació d’altres profes-
sionals, principalment metges alguns dels

quals van arribar a ser vicepresidents de
la Comissió (el primer de ser-ho fou el
Dr. Carlos Padula). També va destacar
l’àmplia llibertat amb què la Comissió ha
pogut treballar en aquests vint anys, amb
el suport incondicionat del Col·legi o del
propi Departament de Sanitat.

Aquesta era la segona ocasió en què els
quatre consellers coincidien en un mateix
acte i, abans de passar a emmarcar el con-
tingut d’aquest, la moderadora va destacar
justament com un fenomen positiu el fet
que només hagin estat quatre en aquest

període llarg de vint anys. Com a fil con-
ductor de les seves intervencions, se’ls va
sol·licitar que recordessin quins van ser els
principals reptes o problemes a què es van
haver d’enfrontar durant el seu mandat,
així com els principals èxits o triomfs que
els havien satisfet més. Finalment també
se’ls va demanar que ens donessin la seva
impressió sobre com es veia l’economia de
la salut durant la seva etapa de conseller.

El Dr. Ramón Espasa va destacar, com a
principal repte, “partir de res” i com a
principal èxit l’elaboració del “Mapa Sani-
tari”, que intentava superar el problema
anterior tot començant amb un recompte
i la posada en ordre d’allò que hi havia.
Com anècdota va explicar la tasca que va
haver de fer per superar la por dels altres
a la nacionalització. I pel que fa a la seva
estima pels economistes de la salut va
recordar que aquests van passar de ser
mers comptables administradors a
col·laborar en la planificació i ordenació
de la sanitat. Més tard, Vicente Ortún,
membre del seu equip de govern va
recordar que els economistes constituien
el 25% de l’equip de quatre persones!

Tot seguit, el Dr. Josep Laporte va recor-
dar que els principals reptes a què es va
enfrontar durant el seu mandat van ser,
d’una banda, els problemes de salut
pública causats per l’oli de colza desnatu-
ralitzat i el descobriment dels primers
casos de SIDA, i d’una altra, l’estat frag-
mentari i poc fiable de la informació dis-
ponible i el repte de posar en marxa un
sistema sanitari propi arran dels traspassos
de competències de l’INSALUD. Quant als
èxits, va relatar el conseller la posada en
funcionament de la campanya contra el
tabaquisme (principal causa de morts evi-
tables), la llei que permetia la creació de
l’ICS i la integració de les xarxes assisten-
cials existents, l’aposta per l’equitat terri-
torial mitjançant la creació de consorcis
hospitalaris i altres organismes que van
culminar amb la creació de la Xarxa Hos-
pitalària d’Utilitat Pública (XHUP),  l’inici
de la reforma de l’atenció primària i la
posada en funcionament dels programes
per a gent gran Vida als Anys. Finalment,
va destacar que la salut era cosa de tots,
també dels economistes, i que per això
durant el seu mandat s’havia generalitzat
la figura del gerent en els hospitals.
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El Dr. Xavier Trias va destacar un gran
repte per sobre de qualsevol altre: el pro-
blema del finançament i l’adequació del
Mapa Sanitari als recursos disponibles (un
instrument útil per aquesta adequació va
ser el programa d’acreditació). Un altre
repte era l’entesa política amb el Consorci
Hospitalari de Catalunya, que agrupava als
hospitals dependents d’organismes muni-
cipals, molts d’ells governats pel partit
socialista. La Llei d’ordenació sanitària de
Catalunya (LOSC) que creava el Servei

Català de la Salut va ajudar a superar
aquest repte consagrant el principi de
separació entre el finançament i la provi-
sió dels serveis, i va donar lloc a un nou
model de concerts amb els centres sanita-
ris. Altres èxits destacats van ser la creació
de l’Agència Avaluació de la Tecnologia i
l’elaboració del Pla de Salut. Però d’allò
que es va mostrar especialment orgullós
va ser de la creació del programa de cures
pal·liatives i de la posada en funcionament
de la xarxa de centres d’atenció sociosa-

nitària per a les cures de llarga durada, així
com de l’èmfasi posat en la idea que la
sanitat crea riquesa. Als economistes de la
salut ens va demanar que fem planteja-
ments cada vegada més provocadors.

El conseller Rius es va incorporar al grup
durant el sopar per impediments parla-
mentaris previs, i va destacar la bona
situació en què van deixar el Departament
després de la tasca dels anteriors conse-
llers. Pel que fa als economistes de la
salut, va reconèixer la seva gran aportació
a la filosofia d’assignació d’uns recursos
escassos en un context, el de la sanitat, on
tot és necessari i insuficient, i va recordar
que ell havia fet el màster en Economia de
la Salut.

Dues conclusions podrien resumir totes
les intervencions. Una, cada conseller va
fer allò que havia de fer d’acord amb el
context de l’època, i van deixar de banda
qualsevol oportunisme polític. I l’altra,
cada conseller complementava o acabava
allò que tenia una utilitat social i havia
estat inciat en etapes prèvies. 

Marisol Rodríguez
Membre de la Comissió d’Economia 

de la Salut
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18 d’octubre

A la seu del Col·legi d’Economistes de
Catalunya a Lleida va tenir lloc la con-
ferència “L’economista assessor fiscal i la
regulació de la seva activitat” a càrrec del
Sr. Valentí Pich, economista i president del
Registre d’Economistes Assessors Fiscals.

22 d’octubre

Inici del Curs sobre Fiscalitat immobiliària,
organitzat per l’Aula d’Economia i impartit
pels economistes assessors fiscals Sr. Ignasi
Cornet, Sr. Eduardo Pedrosa i Sr. Àngel Segarra,
i per l’advocat assessor fiscal Sr. Joan de
Figarolas, amb una durada de 21 hores.

23 d’octubre

Conferència sobre Les economies i els mer-
cats financers després de l’atemptat de l’11
de setembre als EUA, a càrrec del Sr. Josep
Maria Antúnez, director general de la Borsa
de Barcelona i del Sr. Xavier Mena, catedrà-
tic d’Economia d’ESADE. Acte organitzat
per la Comissió d’Economia Financera i que
va moderar el Sr. Anton Gasol, president de
la Comissió (més informació a l’apartat de
Ressenyes d’actes del Col·legi, pàgina 30)

24 d’octubre

Inici del Curs de comptabilitat superior, orga-
nitzat per l’Aula d’Economia dins del Pro-
grama general de comptabilitat professional
i impartit pels economistes professors titulars
de la Facultat de Ciències Econòmiques de
la UB, Sr. Francisco Javier Castillo i Sra. Pilar
Sánchez, amb una durada de 56 hores.

25 d’octubre

A la seu del Col·legi d’Economistes de
Catalunya a Lleida va tenir lloc la con-
ferència “Efectos fiscales de la introduc-
ción del euro” a càrrec del Sr. Francisco
Caicedo, delegat de l’Agència Tributària a
Lleida.

A la seu del Col·legi d’Economistes de
Catalunya a Girona va tenir lloc la con-
ferència “Fusions i escissions,... ruïna fis-
cal?” a càrrec del Sr. Lluís Burgués Bassols,
economista auditor i secretari del Comitè
Directiu dels Economistes Auditors de
Catalunya –Secció del REA a Catalunya. Va
moderar l’acte el Sr. Esteve Gilbert, vocal
per Girona del Comitè de Direcció dels
Economistes Auditors de Catalunya, Secció
del REA a Catalunya.

Inici del Programa de direcció i gestió de
fundacions, organitzat per l’Aula d’Econo-
mia i impartit per professorat especialista
en la matèria, amb una durada de 18
hores.

30 d’octubre 

Conferència organitzada per Economistes Audi-
tors de Catalunya, Secció del REA a Catalunya,
sobre Evolució històrica dels models d’informes
d’auditoria als EUA,etapa inicial, a càrrec del Sr.
Emili Gironella, economista, soci d’Audit BCN,
SA, coordinada pel Sr. Carlos Puig de Travy,
economista i membre del Comité de Normas
y Procedimientos del REA, i moderada pel
Sr. Joan Amat, membre del Comitè Directiu.

5 de novembre

Curs sobre Actuacions en processos de
due-diligence, organitzat per l’Aula d’Eco-
nomia i impartit per professionals d’An-
dersen, amb una durada de 8 hores.

6 de novembre

Sessió temàtica sobre Planificar fiscalment
la successió, a càrrec del Sr. Antoni Salleras,
advocat i col·laborador de Planificación
Jurídica – Centro de Documentación, orga-
nitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals.

Conferència sobre Economia i deontologia
mèdica:una aproximació, a càrrec de la Sra.
Josefina Corbella, metgessa i economista,
del Sr. Joan B. Casas, president de la
Comissió, del Sr. Jaume Terribas, vicepresi-
dent executiu de l’Institut Borja de Bioèti-
ca, i del Dr. Jaume Aubia, vicepresident del
Col·legi de Metges de Barcelona. L’acte,
que es va dur a terme a la sala d’actes del
Col·legi de Metges de Barcelona, va estar
moderat pel Dr. Jordi Carbonell, vocal de la
Junta del Col·legi de Metges de Barcelona.

Treballem en grup / Crònica

Crònica d’activitats realitzades
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Inici del curs sobre Costos ambientals de
l’empresa, coordinat pel Sr. Josep M. Salas i
organitzat per l’Aula d’Economia Ambiental.

Inici del curs sobre Economia dels residus,
coordinat per la Sra. Marta Roca, econo-
mista, i organitzat per l’Aula d’Economia
Ambiental.

Inici del curs sobre Els nous impostos
ambientals, organitzat per l’Aula d’Econo-
mia Ambiental i impartit pel Sr. Luis Alon-
so, catedràtic de Dret tributari de la UB, i
per la Sra. Mariona Coch, directora de
Recursos de l’Agència Catalana de l’Aigua,
amb una durada de 8 hores.

8 de novembre

Conferència sobre La política de la salut
més enllà del 2000. II Jornades de debat:
Catalunya, demà, organitzada per la
Comissió d’Economia de la Salut i que va
anar càrrec del Sr. Eugeni Sedano, director
general de Recursos Econòmics del
Departament de Sanitat i Seguretat Social,
i la va moderar el Sr. Xavier Ruiz, metge i
membre de la Comissió.

Conferència amb el títol XX anys de trans-
ferències sanitàries, organitzada per la
Comissió d’Economia de la Salut i que va
comptar amb la presència dels exconse-
llers de Sanitat: Hble. Sr. Ramon Espasa,
Hble. Sr. Josep Laporte i Hble. Sr. Xavier
Trias. L’acte va estar moderat per la Sra.
Marisol Rodríguez, membre de la Comis-
sió, i va comptar amb l’assistència del Sr.
Joan B. Casas, president de la Comissió.
En acabar la conferència es va dur a terme
el sopar commemoratiu del XXè aniversari
de la Comissió d’Economia de la Salut, i
que va comptar amb la presència de l’Hble.
Sr. Eduard Rius, conseller de Sanitat (més
informació a l’apartat de Ressenyes d’ac-
tes del Col·legi, pàgina 31).

Inici del Seminari pràctic d’auditoria,orga-
nitzat per l’Aula d’Economia i impartit per
la Sra. Margarita Carrera, economista
gerent de BDO Audiberia, i pel Sr. Cèsar
López-Cepero, gerent de BDO Audiberia,
amb una durada de 24 hores.

9 de novembre

Inici del curs sobre Gestió pràctica de tre-
soreria, organitzat per l’Aula d’Economia i
impartit pel Sr. Francisco Marín, director
de Choice Consultores Asociados, amb
una durada de 32 hores.

Curs sobre E-business: qüestions fiscals i
legals, organitzat per l’Aula d’Economia 
i impartit pel soci i el director de riscos
tècnics i tecnològics de Landwell-Price-
WaterHouseCoopers, Sr. Javier Ribas i Sr.
Douglas Wagner respectivament, i per
altres associats sèniors de l’Àrea legal
d’e-business.

12 de novembre

Inici del curs sobre El pla de gestió. Un
mètode integral per a la seva elaboració i
control, organitzat per l’Aula d’Economia i
impartit pel Sr. Salvador Vercher, econo-
mista consultor d’empreses i professor
associat de la Universitat de València, amb
una durada de 33 hores.

13 de novembre

Tertúlia organitzada per la Comissió d’As-
sessors en la Creació d’Empreses sobre
Encertar en la forma jurídica, dins del cicle
Com crear empreses rendibles?.

Curs sobre Comptabilitat de fusions i
escissions, organitzat per l’Aula d’Econo-
mia i impartit pel Sr. Rafael Farran, eco-
nomista auditor i soci de Deloitte &
Touche.

14 de novembre

Dinar-col·loqui sobre Mercats financers en
temps de crisi, amb la participació del Sr.
Antonio Hormigos de la Casa, director de
Gestió d’Ahorrro Corporació SVB, i de la

Sra. Anna Rosell Ferrer, directora d’Anàlisi
de FIBANC, la coordinadora de l’acte va
ser la Dra. Montserrat Casanovas, secretà-
ria de la Junta de Govern. L’acte va estar
organitzat pel Fòrum d’Economistes en
Mercats Financers.

15 de novembre

Jornada dels Economistes: Lleida davant
de l’euro: factors de competitivitat, sessió
realitzada a la Facultat de Dret i Economia
de la Universitat de Lleida.

Jornada dels Economistes: Les inversions
estrangeres en el nou marc de l’euro, ses-
sió realitzada a la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Univer-
sitat Rovira i Virgili.

Curs sobre Com sobreviure a les tur-
bulències en els mercats financers, orga-
nitzat per l’Aula d’Economia i impartit pel
Sr. Josep M. Antúnez, economista, direc-
tor general de la Borsa de Barcelona, pel
Sr. Rubén Manso, director general de
Lycos/Intereconomia.com, i pel Sr. Juan
Carlos Ureta, president de RENTA4.



Informatiu de l’economista núm. 82 Pàg. 37

16 de novembre

Inici del Curs pràctic-dirigit d’implantació
de la Norma ISO 9001:2000 als despatxos
professionals, organitzat per l’Aula d’Eco-
nomia i impartit pel Sr. Alejandro Oroz-
co, enginyer industrial avaluador EFQM,
amb una durada de 60 hores.

19 de novembre

Jornada dels Economistes: La visió dels
economistes sobre l’obra pública, sessió
realitzada a la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials de la Universitat de
Girona i que es va cloure amb un sopar
amb part dels assistents a la Jornada.

Presentació del Paper d’Economia Indus-
trial núm. 16 Competència i innovació
en la nova economia, organitzada per la
Junta de Govern del Col·legi i que va
anar a càrrec de l’Hble. Sr. Antoni Subirà,
conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
del Sr. Atilano Jorge Padilla, director
associat de National Economic Research
Associates, Inc (NERA) i professor d’Eco-
nomia al Centro de Estudios Monetarios
y Financieros (CEMFI), del Sr. Amadeu
Petitbò, director de la Fundación Rafael
del Pino, i de Sr. Jordi Conejos, degà del
Col·legi.

Inici del Seminari d’iniciació a l’assesso-
rament en gestió de patrimonis, organit-
zat per l’Aula d’Economia i impartit pel
Sr. Robert Prats, Gestió de Patrimonis
BBVA Banca Personal, pel Sr. Miguel
Borràs, soci de Tecnocapital, i pel Sr.
Pablo Larraga, director general INVEST-
NET Work Iberica, amb una durada de
24 hores.

22 de novembre

Jornada dels Economistes 2001: EUROPA:
després de l’euro,què?, realitzada a l’Hotel
Fira Palace.

Lliurament d’insígnies als col·legiats amb
25 anys de col·legiació, lliurament de
diplomes als nous col·legiats i Sopar dels
Economistes, en el marc de la Fontana de
l’Eixample, en el decurs del qual es van
lliurar els premis Joan Sardà Dexeus de la
Revista Econòmica de Catalunya, a més
de celebrar l’acte oficial de nomenament
de Col·legiat de Mèrit a títol pòstum al Sr.
Ernest Lluch. Durant el sopar també es
van lliurar els premis d’un viatge a
Copenhaguen i una estada per a dues
persones al Balneari Vichy Catalán, per
gentilesa d’Spanair i Vichy Catalán, res-
pectivament.

26 de novembre

Seminari de fusions, escissions, aporta-
cions d’actius i bescanvis de valors, orga-
nitzat per l’Aula d’Economia i impartit
pel Sr. Àngel Sáez, economista assessor
fiscal.

27 de novembre

Curs sobre Pla d’adaptació a l’euro, orga-
nitzat per l’Aula d’Economia i impartit pel
Sr. Francesc Andrés, economista soci
director d’Aditio Consultores, pel Sr.
Albert Badia, soci director d’Aditio Con-
sultores, i pel Sr. Miquel Mateu, gestor de
projectes del CIDEM.

Inici del Seminari sobre la valoració d’em-
preses, organitzat per l’aula d’Economia i
impartit pel Sr. Agustín Checa, economis-

ta soci de BDO Audiberia, i per la Sra.
Margarita Carrera, economista gerent de
BDO Audiberia, amb una durada de 16
hores.

Inici del curs sobre Economia de l’ener-
gia, coordinat pel Sr. Daniel García Almi-
ñana i organitzat per l’Aula d’Economia
Ambiental.

28 de novembre

Conferència organitzada per Economistes
Auditors de Catalunya Secció del REA a
Catalunya, sobre Comptabilització de l’Im-
post sobre Societats, que va anar a càrrec
de la Sra. Núria Batlle, economista audito-
ra i sòcia d’Hispa-Audit, i va moderar el Sr.
Miguel A. Pérez, president de la Secció del
REA a Catalunya.

29 de novembre

Curs sobre Planificació fiscal del tanca-
ment de l’exercici 2001, organitzat per
l’Aula d’Economia i impartit pel Sr. Àngel
Segarra, economista assessor fiscal, i pel
Sr. Joan de Figarolas, advocat assessor
fiscal.

Documents de 
treball a disposició
dels col·legiats
En aquest període s’ha posat a dispo-
sició dels membres del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya la següent
documentació que podeu trobar a la
pàgina web del Col·legi, a l’apartat
corresponent:

– ”Fusions i escissions, ruïna fiscal
si no existeixen motius econò-
mics vàlids”, del Sr. Lluís Burgués.
Conferència organitzada per Econo-
mistes Auditors de Catalunya Secció
del REA a Catalunya.

– ”Avantprojecte de Llei concursal”
i “Avantprojecte de Llei orgànica
per la reforma concursal”, per la
que es modifiquen la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judi-
cial, i la Llei orgànica 10/1995, del
Codi Penal.
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Manual de
Auditoría del
sector público
Autor:

Editorial: Faura Casas Editorial

La importante evolución del sector públi-
co en España en los últimos veinte años,
con un incremento notable de su partici-
pación en el conjunto de la economía del
país, ha ido acompañada de un progreso
evidente de mecanismos de control de los
recursos canalizados por el sector público.
Esta es una obra eminentemente práctica
que reúne la experiencia adquirida,
durante más de quince años de especiali-
zación, por los profesionales que integran
FAURA-CASAS. Las oportunidades de
colaboración con los distintos órganos de
control interno y control externo de los
distintos niveles de la Administración han
permitido a los autores ofrecer un autén-
tica guía para todos aquellos responsables
y técnicos de los órganos públicos de
control, bien sea para asumir trabajos de
esta naturaleza como para supervisar y
dirigir trabajos efectuados por profesiona-
les externos. Se incluyen asimismo como
anexos los textos reguladores de todas las
normas de auditoría vigentes en el sector
público español.

Fundamentos
de la Nueva
Gestión 
de Tresorería
Autor: José Ramón Valls Pinós

Editorial: Fundación Confemetal

El lector encontrará, en esta segunda edi-
ción, un lenguaje sencillo y directo, pro-
pio de un ejecutivo de empresa, para
exponer conceptos y proponer cuestiones
con un enfoque estrictamente práctico,
basado en la amplia experiencia profesio-
nal del autor.

Esto lo hace útil no sólo al profesional del
área financiera o a aquel que pretenda
completar su formación en este campo,
sino también para el empresario o el
directivo sin formación específica en
temas económicos.

El objetivo del libro es doble:

– Describir las tendencias más actuales
que en este área de la gestión se están
desarrollando en empresas ubicadas en
países de nuestro entorno, tendencias
que seguirán en un futuro próximo las
empresas españolas.

– Señalar las pautas que el autor conside-
ra de mayor interés para una eficaz ges-
tión de tesorería, tanto en los campos de
actuación tradicionales del tesorero,
como en las áreas aún poco atendidas
por la Dirección Financiera.

Además se definen y comentan aquellos
productos financieros más significativos
para la gestión de tesorería, algunos de
ellos de reciente introducción en nuestro
país, o que se espera se inicie su comer-
cialización próximamente.

Novetats CISSPRAXIS

Internet para
el profesional
tributario
Autores: 
Joan Hortalà i Vallvé i Jesús Ibáñez Peña

Esta obra pretende informar al asesor fis-
cal, funcionario y contribuyentes en gene-
ral, de las amplias posibilidades que hoy
en día le brinda la red de redes, en defini-
tiva, es una carta de navegación para una
correcta y fructuosa explotación de los
recursos jurídico-tributarios de Internet.

Se trata de una obra amena, de exposición
clara, y en la que, sistemáticamente clasifi-
cadas, se encuentran las webs de conteni-
do tributario, en un sentido amplio, más
relevantes: las de derecho tributario, las de
Instituciones Pública, nacionales o interna-
cionales, que abordan las finanzas públicas;
las que reúnen herramientas de utilidad en
la gestión –pública o privada- tributaria,
desde buscadores de personas a formula-
rios, pasando por recursos humanos.

No obstante, no se trata de un mero por-
tal vertical en el que se clasifican recursos
disponibles en Internet, esta Guía de
Internet incluye pata cada una de las
webs relacionadas un análisis de sus con-
tenidos, valorando la calidad de los mis-
mos, la claridad de exposición y la
facilidad de navegación, etc. Pretende
anticipar al lector cuáles son los conteni-
dos que encontrará en cada una de las
webs incluidas.

Contiene información jurídico-fiscal, de
Legislación, de Jurisprudencia, Boletines
Oficiales, Registros Públicos, Periódicos y
Revistas electrónicas, Colegios y Aso-
ciaciones Profesionales e incluso Gestorí-
as Virtuales o Agencias de Publicidad.

Por otra parte, se describen con profusión
los servicios que ofrece la página web de
la AEAT, clasificándolos en tres secciones
en función de su dirección, y del conteni-
do de los mismos:

– Información a la que puede acceder el
internauta desde la web de la AEAT.

– Herramientas, utilidades y demás aplicacio-
nes que facilitan al profesional tributario el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

– Flujos de información que pueden cana-
lizarse a través de esta web desde el
contribuyente o profesional hacia la pro-
pia AEAT.

Novetats de l’Hemeroteca


