
Organització

Departament d’Economia Aplicada

Coordinadors

Dra. M. Teresa Armengol Rosinés
Dra. M. Àngels Cabasés Piqué
Dr. F. Xavier Ruiz del Portal Bravo

Preu de la inscripció

El preu de la inscripció és de 23.72 euros

Període d’inscripció

El període d’inscripció es tancarà el 19 d’abril de 2012
El nombre de places és limitat

Lloc

Les Jornades es realitzaran a la Sala de Juntes de la Facul-
tat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida (C. de 
Jaume II, 73. Campus de Cappont)

Certificats d’assistència 

La inscripció i l’assistència a aquestes Jornades permeten 
obtenir un certificat d’assistència i un crèdit acadèmic de 
matèria transversal.

XXIII Jornades  
Universitat-Empresa
24 i 25 d’abril de 2012

Finances Públiques
i Context Econòmic

Organitza
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Dimarts, 24 d’abril 

10 h Presentació de les Jornades
 Mgfc. Sr. Roberto Fernández Díaz, rector de la 

Universitat de Lleida
 Il.lm. Sr. Joan Pere Enciso Rodríguez, degà de la 

Facultat de Dret i Economia de la Universitat de 
Lleida

10.30 h Crisi econòmica i integració política en el context de 
la Unió Europea

 Conferència inaugural a càrrec del Dr.  Antoni 
Castells Oliveres (catedràtic d’Hisenda Pública 
de la Universitat de Barcelona).

12 h Les polítiques públiques en els nous escenaris ma-
croeconòmics

 Dr. Guillem López Casasnovas (catedràtic 
d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra i 
conseller general del Banc d’Espanya).

16 h Habitatge i pensions: anàlisi econòmica i política 
pública

 Dr. Miguel Angel López García (catedràtic d’ Eco-
nomia de la Universitat Autònoma de Barcelona). 

17.30 h Repercussions de la crisi sobre el model d’Estat
 Dr. Joan Ridao Martin (professor de Dret Consti-

tucional de la Universitat de Barcelona). 

Dimecres, 25 d’abril 

10 h Les finances autonòmiques en un entorn de crisi
 Dr. Albert Solé Ollé (catedràtic d’Hisenda Públi-

ca de la Universitat de Barcelona). 

12 h El finançament municipal en crisi: causes i solucions
 Dr. Joquim Solé Vilanova (catedràtic d’Hisenda 

Pública de la Universitat de Barcelona).

13.30 h Cloenda de les Jornades
 Dra. M. Jesús Gómez Adillón, directora del De-

partament d’Economia Aplicada.

Presentació

Una de les conseqüències de l’actual crisi econò-
mica és el deteriorament de les finances públiques, 
tant a nivell central com autonòmic i local.

Donat el nou escenari macroeconòmic, el sector 
públic s’ha vist obligat a revisar les seves funcions 
així com els instruments de finançament, en con-
cret, amb reduccions de la despesa pública i amb 
l’augment d’impostos i taxes,  per donar compli-
ment als requeriments de consolidació pressupos-
tària imposats per la Unió Europea.

El Departament d’Economia Aplicada de la Univer-
sitat de Lleida considera que la rellevància i actuali-
tat d’aquest tema mereix que li dediquem les XXIII 
Jornades Universitat-Empresa com a espai d’estudi, 
reflexió i debat. Els efectes de la crisi sobre les fi-
nances públiques i les mesures que cal adoptar per 
tal de recuperar l’estabilitat i el creixement econò-
mic seran examinades i debatudes per reconeguts 
especialistes en aquest tema.


