MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE
L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
CURS 2020//2021
per
Joaquín Tornos Mas
Secretari de l’Acadèmia
Llegida en sessió ordinària de data 28 d’octubre 2021

)
Es presenta la Memòria de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de
Catalunya del curs 2020/2021.
Presentem la Memòria en la sessió inaugural del curs 2021/2022, en la que
tindrà lloc la lectura del discurs d’ingrés de la Il·lma.. Sra. María José
MAGALDI i la seva recepció com a nova acadèmica de número
I.- SESSIONS ORDINÀRIES
Durant el curs 2020/2021, que ha estat el 181è des de la seva fundació l’any
1840, l’Acadèmia s’ha reunit en 13 sessions ordinàries, una sessió pública i
solemne i dos sessions extraordinàries.
Les sessions ordinàries van tenir lloc els dies 20 d’octubre, 10 de novembre, 1 i
15 de desembre de 2020, 19 de gener, 2 i 16 de febrer, 2 y 23 de març, 13
d’abril, 11 de maig, 1 i 15 de juny de 2021.
La sessió pública i solemne va tenir lloc el 27 d’abril de 2021. Es va celebrar a
la Sala de Columnes del Il·lustre Col·legi de l’advocacia de Barcelona amb
motiu de la recepció com a nou acadèmic de número del Il·lm.. Sr. Tomás
Giménez Duart. La sessió extraordinària de 21 de setembre de 2021 va tenir
com a objecte fixar el calendari de sessions del següent trimestre. La sessió
extraordinària de 5 d’octubre de 2021, es va celebrar al Saló d’Actes del ICAB
amb motiu de l’acte d’homenatge a títol pòstum de l’acadèmic Excm. Sr. Josep
Joan Pintó Ruiz.
Les sessions ordinàries i l’extraordinària de 21 de setembre s’han celebrat pel
sistema de vídeo conferència.
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II.- COMUNICACIONS.
Al llarg de tot aquest període en les sessions ordinàries s’ha seguit el mètode
habitual de treball, consistent en la presentació, en la majoria de sessions,
d’una comunicació per part d’un acadèmic/a sobre un assumpte jurídic
d’interès, obrint-se a continuació un debat entre els acadèmics assistents.
Durant el curs 2020/2021 es van presentar les comunicacions següents:
- 19 de gener de 2021. Joaquín Tornos Mas. Responsabilitat patrimonial
del poder judicial per presó provisional indeguda. Historia del seu
tractament jurisprudencial.
- 2 de febrer de 2021. Eugeny Gay. Reflexiones en torno a democracia y
conformación de la opinión pública.
- 16 de febrer de 2021.Elías Campo. Arbitraje de equidad y normas
interpretativas.
- 13 d’abril de 2021. Cristina González Beilfuss. El divorci notarial en els
supòsits internacionals.
- 11 de maig de 2021. Pablo Salvador. Por una regulación general del
fideicomiso intervivos y de la fidúcia expresa en el derecho español.
- 1 de juny de 2021. Josep Guardia i Canela. Tribunals col·legials: la
col·legialitat i les opinions individuals.
El contingut de les comunicacions posa de manifest l’ampli ventall de temes
tractats, i l’interès dels membres de l’Acadèmia tant per assumptes de gran
actualitat, com per qüestions de tradició jurídica.
Totes les comunicacions estaran disponibles a la pàgina web http://ajilc.cat i es
publicaran al corresponent volum dels Annals de l’Acadèmia.
III.- ALTRES ACTIVITATS.
L’activitat de l’Acadèmia no es limita a la que es realitza a les sessions
ordinàries i extraordinàries, ja que du a terme altres activitats pròpies de les
finalitats establertes en els seus Estatuts.
L’Acadèmia col·labora amb altres institucions jurídiques, i participa en el
Patronat de tres Fundacions: la Fundació del Notariat de Catalunya, la
Fundació Pau Casals i la Fundació Roca Sastre.
L’Acadèmia coedita amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona la
Revista Jurídica de Catalunya i publica els Annals. En aquest curs s’han
publicat els Annals del curs acadèmic 2019-2020, número 9, on consten les
comunicacions, necrològiques, actes especials, la referència a dos sessions
especials i un article del acadèmic Joan Cordoba Roda, publicat a títol pòstum.
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L’Acadèmia participa activament, mitjançant la presència de l’acadèmic Josep
Guardia i Canela, en l’organització de la celebració del cinquanta aniversari del
II Congrés Jurídic Català. També participa en el Consell Inter Acadèmic format
pels Presidents de les Acadèmies de Catalunya.
Fruit del Conveni signat amb la Universitat Pompeu Fabra s’han continuat
publicant en el si del Projecte Tradició Jurídica i Medalles Acadèmiques les
biografies dels 36 juristes que donen nom a les medalles de l’Acadèmica. En
aquest curs s’han publicat les biografies de Lluis Peguera i de Borell i Sales.
L’Acadèmia també vol estar present en els debats relatius a la tramitació de
projectes i proposicions de lleis. En aquest curs a col·laborat amb el Comitè de
Experts sobre la reforma tributària. Amb aquesta presència l’Acadèmia vol
contribuir a la qualitat i progrés de la nostra legislació.
IV. QUESTIONS ECONÒMIQUES.
En la Memòria del curs passat es deia que “l’Acadèmia disposa d’un modest
pressupost i rep suport material i personal de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona, que agraïm”.
La difícil situació econòmica de l’Acadèmia s’ha mantingut al llarg d’aquest
curs. Aquesta situació es va tractar amb la Degana i Secretari del ICAB el 9 de
març de 2021, que van manifestar la seva predisposició a continuar ajudant a
l’Acadèmia. Volem, doncs, reiterar el nostre agraïment al ICAB.
En la sessió de 23 de març de 2021, el Tresorer, l’acadèmic Antoni Cumella, va
presentar un complert informe sobre la situació econòmica de l’Acadèmia amb
motiu de la presentació del nou pressupost, informe que va generar un ampli
debat sobre possibles mesures per tal de reduir les despeses i tractar
d’incrementar els ingressos.
V. DEFUNCIONS I NECROLÓGIQUES.
Hem de lamentar la defunció durant el curs 2020/2021 de dos estimats
acadèmics i una estimada acadèmica, tots juristes de gran trajectòria i
importància, referents en el mon jurídic català, i que havien treballat
intensament en les tasques de l’acadèmia.
Ens han deixat:
Joan Córdoba Roda, mort el 21 de novembre de 2020 a l’edat de 86 anys. La
seva necrològica s’ha encarregat a l’acadèmic Agustí Luna.
Alegría Borrás, morta el 14 de desembre de 2020 a l’edat de 77 anys. La seva
necrològica s’ha encarregat a l’acadèmica Encarna Roca.
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Robert Follia, mort el 2 d’agost de 2021 a l’edat de 91 anys. La seva
necrològica s’ha encarregat a l’acadèmic Lluis Jou.
Descansin en pau els tres estimats companys.
Al llarg del curs acadèmic s’han llegit les següents necrològiques:
- 20 d’octubre de 2020. En memòria de l’acadèmic Felip Tallada, a càrrec de
l’acadèmic Elias Campo.
- 10 de novembre de 2020. En memòria de l’acadèmic Francisco Soto Nieto, a
càrrec de l’acadèmica María Eugenia Alegret.
- 2 de març de 2021. En memòria de l’acadèmic Lluis Puig i Ferriol, a càrrec de
l’acadèmica Encarna Roca.
- 5 d’octubre de 2021. En memòria de l’acadèmic Josep Joan Pintó Ruiz, a
càrrec de l’acadèmic Sr. Eugeni Gay.
El 5 d’octubre de 2021 es va reunir l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Catalunya, en sessió extraordinària, en acte d’homenatge a títol pòstum de
l’acadèmic Excm. Sr. Josep Joan Pintó Ruiz. Acte organitzat conjuntament amb
l’ICAB. La sessió va tenir lloc al Saló d’actes del ICAB, amb presència de la
seva família, de degans i deganes emèrits del ICAB i de nombrós públic.

VI. COMPOSICIÓ DE L’ACADÈMIA. NOUS ACADÈMICS.
El Il·lm. Sr. Enric Argullol, atenent a que viu fora de Catalunya i al que
estableixen els Estatuts de l’Acadèmia , va renunciar el 26 de maig de 2021 a
continuar formant part d’aquesta corporació.
En la sessió de 21 de setembre de 2021 el President va informar que en aquell
moment l’Acadèmia estava formada per 20 numeraris i 9 electes , existint 7
vacants. En la sessió de 21 de setembre es va acordar declarar la vacant del
Sr. Felip Tallada.
A la sessió de primer de desembre de 2020 va ser elegit en primera votació el
Sr. Tomás Font i Llovet, per cobrir el setial corresponent a la medalla Jaume
Callis, per defunció de l’Acadèmic Sr. Josep Maria Font i Rius. El nou acadèmic
va prendre possessió en la sessió de 15 de desembre de 2020.
A la sessió de 2 de març de 2021 va ser elegit en segona votació el Sr. Carles
Viver Pi Sunyer per cobrir el setial corresponent a la medalla Ramón Coll i
Rodés, per defunció de l’acadèmic Agustí Bassols i Parés. El nou acadèmic va
prendre possessió en la sessió de 23 de març de 2021.
Desitgem als nous acadèmics una llarga i profitosa vida acadèmica.
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VII. DISCURS D’INGRÉS DE L’ACADÈMIC SR. TOMÁS GIMÉNEZ DUART.
El 27 d’abril de 2021 es va celebrar , a la sala de columnes de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en sessió pública i solemne, l’acte de
recepció com a nou acadèmic de número de l’Il·lm. Sr. Tomás Giménez Duart.
Varen actuar com a padrins del nou acadèmic, l’Hble. Sr. Josep Guardia
Canela i l’Il·lm. Sr. Elias Campo Villegas.

El senyor Giménez Duart

va

pronunciar el seu discurs d’ingrés amb el títol: “La patologia dels pactes
successoris des de una perspectiva substantiva i fiscal”. l’Il·lm. Sr. Enric
Brancós Nuñez , en nom de l’Acadèmia, va pronunciar el discurs de
contestació.
El discurs d’ingrés i el de contestació estan editats per l’Acadèmia, i es
van lliurar a tots els assistents a l’acte.

VIII. RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN DE
PRESIDENT, CENSOR I SECRETARI.
D’acord amb el Estatuts de l’Acadèmia procedia renovar els càrrecs de
President, Censor i Secretari de la Junta de Govern.
En la sessió de primer de desembre de 2020 el President Sr. Jou va manifestar
que per raons personals i professionals no optava a la reelecció. Per aquesta
raó la Junta de Govern va proposar la candidatura següent:
President, Dr. Francesc Tusquets Tries de Bes.
Censor, Dr. Joan Egea.
Secretari, Dr. Joaquín Tornos Mas.
En no presentar-se cap altre candidatura, en la sessió de 15 de desembre , i
seguint la tradició, es va proclamar la composició de la nova Junta de Govern.
Els nous elegits varen acceptar el càrrec i van manifestar que no els hi afectava
cap incompatibilitat.
El senyor Jou va pronunciar un discurs de comiat del càrrec de President i el
nou President va contestar amb un discurs d’agraïment per la gran tasca duta a
terme en nom de tots els acadèmics i acadèmiques. Els dos discursos estan
publicats en el volum IX del Annals.
IX. CONCLUSIONS.
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Un curs mes la Memòria de l’Acadèmia demostra la vitalitat d’aquesta
corporació i la seva necessitat en un mon complex i ple d’incerteses, en el que
el dret ha de jugar un paper fonamental per ordenar la nostre vida en comú i
donar seguretat i garanties en tots els aspectes de la vida social.
L’Acadèmia reitera la seva voluntat de servir a la societat, amb el compromís
de que les seves activitats siguin cada cop mes conegudes i valorades.
Però en tot cas, com va dir l’anterior President Lluis Jou en el seu discurs de
comiat, “l’Acadèmia som les dones i els homes que l’ integrem, que ens elegim
per cooptació en un exercici conscient i mesurat en el que valorem, amb
respecte, els candidats i candidates a les nostres medalles com a
reconeixement d’unes trajectòries professionals que valorem al marge
d’ideologies i d’orígens, atenent només a la vàlua jurídica i a l’arrelament al
territori”.
A nosaltres, doncs, ens correspon respondre al repte que la societat ens
demana.
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