MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE
L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
CURS 2017/2018
per
Francesc Tusquets Trias de Bes
Secretari de l’Acadèmia
Nulla iustitia est vera sine bonitate
(Ramon Llull, Liber Proverviorum)
No només per complir un deure estatutari, sino també i molt especialment per
donar a conèixer les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de
Catalunya, es presenta la Memòria del curs 2017/2018.
Després de dos anys consecutius de presentar-la en sessions ordinàries,
enguany i com venia essent habitual, es fa en una sessió pública i solemne,
sens perjudici de que per tal de que tingui la major difusió possible, està
prevista la seva publicació a la Revista Jurídica de Catalunya.

I.- SESSIONS ORDINÀRIES
Al llarg del curs 2017/2018, que ha estat el 178è curs des de l’any 1840,
l’Acadèmia s’ha reunit en 12 sessions ordinàries, que van tenir lloc els dies 17
d’octubre, 7 i 21 de novembre i 19 de desembre de 2017; 23 de gener, 6 de
febrer, 6 i 20 de març, 10 i 24 d’abril, 29 de maig i 12 de juny de 2018.
Per diverses raons, i en especial, malauradament, per manca de finançament,
durant el curs no va haver ocasió de celebrar cap sessió de les denominades
obertes, en les quals es convida a juristes de reconegut prestigi, que no
pertanyen a l’Acadèmia, a presentar ponències sobre temes d’interès i són
obertes a la comunitat jurídica catalana.
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II.- COMUNICACIONS
El mètode habitual de treball en les sessions ordinàries de l’Acadèmia
consisteix en que un acadèmic presenta una comunicació sobre un tema
d’interès jurídic, i a continuació s’obre un debat en el que intervenen els
acadèmics assistents.
Al llarg del curs es van presentar, per part dels acadèmics, les comunicacions
següents:
-

El 7 de novembre de 2017, l’advocat Francesc Tusquets Trias de Bes
sobre: “El trasllat de domicili de les societats mercantils des del punt de
vista jurídic-mercantil”.

-

El 21 de novembre de 2017, el notari Lluís Jou i Mirabent sobre: “Una
relectura dels articles 13 a 16 del Codi Civil espanyol”.

-

El 6 de febrer de 2018, l’advocat Eudald Vendrell Ferrer sobre: “Noves
qüestions en relació amb els arrendaments urbans”.

-

El 6 de març de 2018, la professora Dra. Alegria Borrás Rodríguez sobre:
“Noves consideracions en relació a l’aplicació del Reglament 650/2012, en
matèria de successions”.

-

El 20 de març de 2018, el notari Enric Brancós Núñez, sobre: “El panorama
europeu entorn l’escriptura pública en suport electrònic”.

-

El 10 d’abril de 2018, el Cardenal Lluís Martínez Sistach sobre: “¿Accés a la
Confessió i a la Comunió els divorciats i tornats a casar?”

-

El 24 d’abril de 2018, la Magistrada Mª Eugènia Alegret Burgués, sobre: “La
manca de relació continuada amb el causant com a causa de
desheretament i d’extinció dels aliments entre parents en el Codi Civil de
Catalunya: La posició de la Jurisprudència del TSJC”.
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-

El 29 de maig de 2018, el notari Elías Campo Villegas sobre: “De la
tortosina “hipoteca a traza de venta” a la preocupante garantía de la
compraventa a carta de gracia”.

Aquestes comunicacions constitueixen una prova més de la constant voluntat
de l’Acadèmia, i dels seus membres, de convertir l’intercanvi d’idees i opinions
en un diàleg entre la tradició jurídica i l’actualitat.
Totes les comunicacions estaran disponibles al web http://ajilc.cat/es i es
publicaran al Volum VII dels Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Catalunya.

III.- ALTRES ACTIVITATS
Interessa també posar de manifest que en el desenvolupament de les seves
activitats l’Acadèmia col·labora amb altres institucions jurídiques, i també
participa en el Patronat de diverses Fundacions: la Fundació del Notariat de
Catalunya, la Fundació Pau Casals i la Fundació Roca-Sastre.
D’altra banda, participa activament i edita juntament amb l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona, la Revista Jurídica de Catalunya, fundada l’any 1895,
i Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
Dirigeix la revista l’acadèmic Eugeni Gay Montalvo i pertanyen al Consell de
Redacció els també acadèmics Juan Córdoba, Josep-D. Guàrdia i Eudald
Vendrell.
Aquestes activitats reflecteixen la vocació de l’Acadèmia d’obrir-se a altres
institucions i en definitiva a tota la societat.
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IV.- DISTINCIONS I NOMENAMENTS EXTRA-ACADÈMICS D’ALGUNS DELS
ACADÈMICS
Em complau assenyalar que, a conseqüència de la seva trajectòria professional,
també durant el curs 2017/2018 membres de l’Acadèmia han estat distingits
amb premis, i designats per a càrrecs rellevants en el món jurídic.
En aquest sentit destaquem els següents:
El Sr. Josep D. Guàrdia Canela fou nomenat membre del Tribunal
Constitucional d’Andorra.
El Cardenal Lluís Martínez Sistach ingressà com a acadèmic d’honor a la Reial
Acadèmia de Doctors d’Europa.
La Dra. Alegría Borrás Rodríguez rebé el Premio Excelencia en el Jurista 2017,
que atorga la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
El Sr. Eugeni Gay Montalvo fou distingit amb el Premi IUSTITIA 2017.
El Dr. Pablo Salvador Coderch rebé el IX Premi Puig Salellas i va llegir la
corresponent laudatio la Dra. Encarna Roca.
Rebin tots ells un cop més la nostra felicitació.

V.- QÜESTIONS ECONÒMIQUES
És important destacar que cap acadèmic percep dietes ni retribucions de cap
mena per la seva tasca.
L’Acadèmia té un molt modest pressupost que es nodreix de dues minses
subvencions, però rep un suport material de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, que agraïm sincerament.
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Caldrà però cercar un finançament més adient que permeti que l’Acadèmia
pugui desenvolupar amb dignitat la seva activitat.

VI.- DEFUNCIONS I NECROLÒGIQUES.
Durant el curs l’Acadèmia ha sentit el dolor de perdre tres acadèmics, tots tres
juristes de reconegut prestigi i llarga trajectòria professional: el Dr. Víctor Reina
Bernáldez, el Dr. Josep M. Font i Rius i el Dr. Agustí Bassols i Parés, a tots els
quals sempre recordarem.
A la sessió ordinària del dia 12 de juny de 2018, l’acadèmic Sr. Juan José
López Burniol va llegir la laudatio pòstuma del Dr. Víctor Reina, i està previst
que, al llarg d’aquest nou curs, es llegeixin les corresponents als Drs. Font Rius
i Bassols.

VII.- NOU ACADÈMIC
Ara bé, també és important posar de manifest la incorporació d’un nou
acadèmic.
Efectivament, en la sessió del dia 29 de maig, i per substituir al Sr. Ramon
Mullerat Balmaña (Medalla Vives i Cebrià), fou elegit acadèmic per majoria
absoluta el Sr. Joaquín Tornos Mas, Catedràtic de Dret Administratiu i advocat,
que va prendre possessió com a acadèmic electe el dia 12 de juny.
Ens congratulem de la incorporació del professor Tornos que, de ben segur
contribuirà a enriquir l’activitat de l’Acadèmia.
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VIII.- CONCLUSIÓ
La Memòria pretén donar a conèixer, tot i que de forma molt sintètica, l’activitat
de l’Acadèmia, i és aquesta activitat juntament amb la dels acadèmics en la
seva actuació professional, la que ha de contribuir al desenvolupament del dret
propi de Catalunya, i a l’estudi, coneixement i progrés de la ciència jurídica.
Cal però una major projecció d’aquesta activitat, per tal de que l’Acadèmia
pugui prestar el servei que la societat global avui demana.
Vivim, com va explicar el professor Bauman, en temps líquids en els que les
realitats sòlides dels nostres avantpassats s’han esvaït, i han donat pas a un
món més precari i provisional, ansiós de novetats.
Davant aquesta situació destaca la solidesa de l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Catalunya, que avui comença el 179è curs des de la seva
fundació.
______________
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