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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE  

L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA 

 

CURS 2016/2017 

 

per  

 

Francesc Tusquets Trias de Bes 

Secretari de l’Acadèmia 

 

 

Per segon any consecutiu la Memòria de les activitats de l’Acadèmia de 

Jurisprudència i Legislació de Catalunya en el curs de 2016/2017 no es 

presenta, com és habitual, en una sessió pública i solemne, sinó en una sessió 

ordinària, tot i que tindrà la difusió pertinent perquè està prevista la seva 

publicació a la Revista Jurídica de Catalunya. 

  

 

I.- NOVA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 

 

Després d’haver completat amb plena dedicació i gran efectivitat dos mandats, 

van renunciar als seus càrrecs el President Hble. Sr. Josep D. Guàrdia i Canela 

i el Censor Il·lm. Sr. Elias Campo Villegas, que van rebre la felicitació i 

agraïment dels acadèmics per la seva efectiva gestió i activitat desenvolupada 

a l’Acadèmia. 

 

Per cobrir les dues vacants, el plenari d’acadèmics en la seva sessió del dia 13 

de desembre de 2016 va elegir nou President l’Excm. Sr. Lluís Jou i Mirabent i 

Censor a l’Hble. Sr. Joan Egea Fernández. 

 

I per el càrrec de Secretari, vacant con a conseqüència de l’elecció del Sr. Jou 

com a President, es va designar l’Il·lm. Sr. Francesc Tusquets Trias de Bes. 

 

Tots ells acceptaren els respectius càrrecs i el nou President va llegir un breu 

discurs d’agraïment pel nomenament. 
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Així, la Junta de Govern de l’Acadèmia queda integrada de la manera següent: 

 

President: Lluís Jou i Mirabent. 

Vicepresident: Joan Córdoba Roda. 

Secretari: Francesc Tusquets Trias de Bes. 

Tresorer: Enric Brancós Núñez. 

Censor: Joan Egea Fernández. 

 

El càrrec de Vicesecretari va quedar vacant. 

 

La junta de Govern al llarg del curs s’ha reunit en diverses ocasions pels afers 

de tràmit que li són propis i per ordenar les activitats de l’Acadèmia. 

 

 

II.- SESSIONS ORDINÀRIES 

 

Al llarg del curs 2016/2017, que ha estat el 177è curs des de 1840, l’Acadèmia 

s’ha reunit en 13 sessions ordinàries, que van tenir lloc els dies 4 i 25 d’octubre, 

8 i 22  de novembre, i 13 de desembre de 2016; 24 de gener, 7 de febrer, 7 i 21 

de març, 4 i 25 d’abril, i 9 i 23 de maig de 2017. 

 

Com a conseqüència de les obres de l’edifici del Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona, malauradament no es va poder celebrar la sessió pública i solemne 

d’inauguració del curs. 

 

Per diverses causes, tampoc hi va haver ocasió de celebrar cap sessió de les 

denominades obertes, en les que 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. 

 

En aquest curs, per segon any consecutiu no s’ha pronunciat cap discurs 

d’ingrés, i s’encoratja als set acadèmics electes que llegeixin el més aviat 

possible llurs preceptius discursos  per adquirir la condició d’acadèmic 

numerari.  

 

 



3 
 

III.- COMUNICACIONS 

 

Al llarg del curs es van presentar per part dels acadèmics les següents 

comunicacions en sessions ordinàries: 

 

- El 25 d’octubre de 2016, l’advocat Sr. Josep D. Guàrdia Canela sobre: “El IX 

Congrés d’Acadèmies Jurídiques Iberoamericanes”. 

 

- El 8 de novembre de 2016, el notari Sr. Tomás Giménez Duart sobre: 

“Veïnatge civil: una sentència generadora d’inseguretat (la STS de 16 de 

desembre de 2015)”. 

 

- El 7 de febrer de 2017, la magistrada Sra. Mª Eugènia Alegret Burgués i el 

notari Sr. Lluís Jou i Mirabent sobre: “Limitació d’us d’elements privatius a la 

propietat horitzontal a Catalunya: sentències del TSJ i resolucions de la 

DGDEJ”. 

 

- El 7 de març de 2017, el notari Sr. Miquel Tarragona Coromina sobre: “Visió 

científica i pràctica de la normativa preventiva de blanqueig de capital”. 

 

- El 21 de març de 2017, el catedràtic Dr. Joan Egea Fernández sobre: 

“Modificació judicial de la capacitat i exercici del dret de sufragi”. 

 

- El 4 d’abril de 2017, l’advocat Dr. Josep J. Pintó Ruiz sobre: “Humanitat com 

a concepte jurídic en dret”. 

 

- El 25 d’abril de 2017, la magistrada Dra. Mª José Magaldi Paternostro 

sobre: “Algunas cuestiones en torno a la responsabilidad civil ex-delicto”. 

 

- El 9 de maig de 2017, el catedràtic Dr. Pablo Salvador Coderch sobre: 

“Verdad y veracidad: el derecho naturalizado”. 

 

- El 23 de maig de 2017, l’advocat Sr. Eugeni Gay Montalvo sobre: “La 

Revista Jurídica de Catalunya fruit d’una llarga i persistent voluntat”. 
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Totes les comunicacions estan disponibles al web http://www.ajilc.cat/es/ i es 

publicaran al volum VII dels Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i 

Legislació de Catalunya. 

 

 

IV.- ALTRES ACTIVITATS 

 

És important destacar que l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 

Catalunya participa amb altres institucions jurídiques en l’organització d’actes 

acadèmics, com l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, el Consell 

Interacadèmic de Catalunya, la Conferència d’Acadèmies Jurídiques 

Iberoamericanes, i participa en el Patronat de diverses Fundacions, com la 

Fundació del Notariat de Catalunya, la Fundació Pau Casals i la Fundació 

Roca-Sastre. 

 

Especial consideració mereix l’actuació i participació en la Revista Jurídica de 

Catalunya, una de les més antigues i reconegudes revistes jurídiques 

d’Espanya, quina capçalera és de titularitat del Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona i de l’Acadèmia. 

 

Dirigeix la Revista l’acadèmic Eugeni Gay Montalvo i pertanyen al seu Consell 

de Redacció els també acadèmics Joan Córdoba, Josep D. Guàrdia i Eudald 

Vendrell. 

 

A més dels números trimestrals de doctrina i jurisprudència, el dia 24 de 

novembre de 2016, la RJC va celebrar una Jornada sobre “Prova Civil: 

aspectes problemàtics”, en la que es presentà el número monogràfic sobre 

aquesta matèria, i en la que van participar com a ponents els acadèmics 

Guàrdia, Gay i Sancho Gargallo. 

 

En relació també amb les publicacions, cal destacar que durant el curs s’ha 

publicat el volum VI dels Annals de l’Acadèmia, que inclou comunicacions i 

treballs presentats als cursos 2014/2015 i 2015/2016. 

 

Durant el curs van tenir lloc també altres activitats rellevants per l’Acadèmia, i 

entre elles: 

http://www.ajilc.cat/es/
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El dia 9 de novembre de 2016, la concessió del Premi Puig Salellas, que atorga 

el Col·legi de Notaris a tota una trajectòria jurídica, a l’acadèmic Joan Josep 

López Burniol, amb la laudatio a càrrec de Lluis Jou Mirabent. 

 

El dia 4 d’abril de 2017 es va retre un merescut homenatge al Dr. José Juan 

Pintó Ruiz pels seus 50 anys com a acadèmic, en els quals ha tingut una 

fecunda i brillant participació, que li fou reconeguda per tots els acadèmics. 

També va participar en l’homenatge el Degà de l’il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona, Sr. Oriol Rusca, que va felicitar al Dr. Pintó.  

 

V.- QÜESTIONS ECONÒMIQUES 

 

En les Memòries dels darrers cursos es fa referència a aspectes econòmics de 

l’Acadèmia i sembla oportú de seguir en aquesta línia. 

 

L’Acadèmia té un modest pressupost que es nodreix d’una subvenció del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i una altra de l’Obra 

social de La Caixa. 

 

Rep també el suport de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, que li 

destina una sala i facilita els mitjans humans i materials imprescindibles perquè 

l’Acadèmia pugui dur a terme la seva activitat. 

 

És important destacar que cap dels acadèmics percep dietes ni remuneracions 

de cap mena. 

 

 

VI.- CONCLUSIÓ 

 

La Memòria pretén donar a conèixer de forma sintètica l’activitat de l’Acadèmia, 

però no es pot oblidar que son els acadèmics els qui, amb la seva activitat 

professional i llurs publicacions, atorguen a la Institució el prestigi que la 

societat li reconeix. 
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I és aquesta activitat de l’Acadèmia i dels acadèmics la que ha de contribuir al 

desenvolupament del dret propi de Catalunya i al estudi, anàlisi i progrés de la 

ciència jurídica. 

 

I permeteu-me que finalitzi la lectura d’aquesta meva primera Memòria amb les 

paraules de Plató que va llegir l’enyorat Ramón Mullerat en la Memòria del curs 

2011/2012, immediatament abans del meu discurs d’ingrés: “La justícia en la 

vida i conducta de l’estat només és possible si primerament resideix en els cors 

i en les ànimes dels ciutadans”.  

 

______________ 

 


