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INTRODUCCIÓ 

 

 La Memòria del curs 2005-2006 fa palesa la continuïtat de la vida d’aquesta 

Acadèmia, que ha desenvolupat una activitat intensa en relació als seus treballs 

científics, tant en allò que fa al seus treballs interns com en la seva projecció exterior. 

 

La participació al sí de les Acadèmies Catalanes es va manifestar per la 

participació de diversos acadèmics a l’acte solemne i conjunt d’inauguració del curs 

2005-2006 de les Acadèmies catalanes, que tingué lloc el dia 13 d’octubre de 2005 a la 

Seu de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, pronunciant la lliçó inaugural el 

Dr. Joan Massagué i Solé, qui desenvolupà el tema “Metàstasi”. 

 

Durant aquest any s’ha fet la sessió solemne d´inauguració, la sessió solemne 

d´entrada del Sr. Guillem Vidal de curs i 12 reunions ordinàries en algunes de les quals 

diversos acadèmics presentaren les seves ponències. A més, s’han realitzat altres 

reunions científiques, vinculades a la activitat interna i externa. 

 



 2 
 

La relació de les activitats de l’Acadèmia, de les que aquesta Memòria n’ha de 

donar compte, es realitza tot seguit, de forma sintètica, agrupant-les en tres apartats:  

vida acadèmica, treballs interns i activitat externa. 

 

I. VIDA  ACADÈMICA 

 

El dia 16 de novembre de 2005 tingué lloc la sessió pública d’inauguració del 

curs 2005-2006.  Presidiren  l’Acte l’Excm. Sr. Robert Follía, President de l’Acadèmia 

de Jurisprudència i Legislació de Catalunya; l’Hble. Sr. Josep M. Vallés, Conseller de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya; l’Excma. Sra. Silvia Gimenez-Salinas, Degana 

de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, l’Excma. Sra. M. Eugènia Alegret, 

Presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; l’Il·lma. Sra. Ana M. 

Moleres, Presidenta del Col·legi de Procuradors de Catalunya; l’Il·lma. Sra. Eva 

Labarta, Secretària de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona; l’Excma. Sra. 

Alegría Borrás, Secretària de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya; 

l’Il·lm. Sr. Antoni de P. Escura, Vicesecretari de l’Acadèmia i l’Il·lm.  Sr. Agustí 

Bassols, Tresorer de l’Acadèmia.    

 

Obrí l’acte el President, donant la paraula a la Secretaria de l’Acadèmia perquè 

llegís la memòria anual reglamentaria.  A continuació, el President donà la paraula a 

l’Acadèmic Sr. Rebés que va pronunciar el seu discurs sobre el tema “Riscos del 

progrés sobre la salut i responsabilitat de l’administració”.  Va cloure l’acte el Conseller 

de Justícia, Hble. Sr. Josep M. Vallés. 

 

El dia 25 de gener de 2006 tingué lloc una sessió solemne i pública en la qual 

l’Acadèmic Sr. Guillem Vidal Andreu pronuncià el seu discurs d’ingrés de sobre “Los 

recursos en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.  Una visión desde el Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña”  En el seu discurs estudia els antecedents històrics,  

els termes constitucionals, per entrar a examinar desprès determinats problemes que 

planteja la interpretació dels preceptes que regulen la fase de revisió de les sentencies 

dictades pel Tribunal del Jurat .  El discurs és contestat per l’acadèmic Sr. Joan 

Córdoba. 
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Una vegada acabat el curs anterior, es va produir el traspàs de l’acadèmic Sr. 

Joan Vives y Rodríguez de Hinojosa, advocat i  membre d’aquesta Acadèmia, el dia 1er 

d’agost de 2005.  La necrològica va ser presentada el dia 29 de novembre de 2005 per 

l’Acadèmic Sr. Josep J. Pintó, posant de relleu les característiques del Sr. Vives, com 

advocat i com acadèmic. 

 

La convocatòria per cobrir el setial vacant per defunció del Sr. Joan Vives es 

publicà el Diari Oficial de la Generalitat del dia 13 de febrer de 2006.  El dia 4 d’abril 

de 2006 es procedeix a la votació per cobrir la vacant, que dona com a resultat la 

proclamació de la Senyora Núria de Gispert i Català com a Acadèmica electa. 

  

II. TREBALLS INTERNS 

 

El segon apartat d’aquesta Memòria es refereix als treballs realitzats al llarg de 

les sessions ordinàries de l’Acadèmia, en les quals s’han tractat una sèrie de temes 

importants, que tenen en comú la seva actualitat i la profunditat de l’estudi que 

incorporen.  En tots el casos, la presentació feta pel ponent, en molts casos 

acompanyada d’interessant documentació, ha estat seguida de nombroses intervencions 

dels altres acadèmics, plantejant qüestions i manifestant les seves opinions, el qual ha 

estat  sempre  enriquidor.  Les ponències desenvolupades  al  llarg  d’aquest  curs 2005-

2006 són d’una gran varietat, la mateixa de les especialitats dels membres d’aquesta 

Acadèmia.  Però, en aquest cas, caldria subratllar dos trets que caracteritzen les 

preocupacions acadèmiques, d’una banda, la vinculació a Catalunya i la seva evolució i, 

d’altre banda, l’incardinació a Europa i al món. 

 

Es pot dir que aquest any s’ha prestat una especial atenció al desenvolupament 

del dret a Catalunya.  Així, una sèrie de ponències es refereixen específicament a 

problemes de Dret català, la seva projecció pràctica i el seu desenvolupament de futur. 

Així , a la primera sessió ordinària del curs, el President, Sr. Follía, presentà una 

comunicació sobre “Primeres reflexions sobre el nou recurs governatiu”, relativa a la 

Llei 4/2005, de 8 d´abril, del Parlament de Catalunya sobre qualificacions dels 

Registradors de la Propietat de Catalunya, que estableix una primera instància davant la 

Generalitat per als recursos que versin sobre Dret català. 
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    El  25 d’octubre de 2005 l’Acadèmic Sr. Brancós presenta la seva ponència 

sobre “Noticia del Projecte de Llei pel qual s’aprova el Llibre Cinquè del Codi civil de 

Catalunya relatiu als drets reals”.  Exposa els grans trets del Llibre Cinquè del Codi 

civil de Catalunya, esmentant els punts més conflictius del seu articulat.  L’interès del 

tema i les nombroses intervencions dels Acadèmics donaren lloc a que la discussió es 

prolongà durant la sessió de 13 de desembre de 2005. 

 
 Dintre d’aquesta mateixa línia cal situar la ponència que els acadèmics Srs. Puig 

Ferriol i Brancós presenten el dia  4 d’abril de 2006 sobre el tema “Línies mestres del 

projecte de llibre IV del Codi civil de Catalunya relatiu a les successions”.  En la seva 

intervenció posen de relleu  les línies mestres del projecte de llibre IV del Codi Civil de 

Catalunya i dels treballs de la Comissió. 

 

El dia  25 d’abril de 2006.l’Acadèmic Sr. Pintó presenta la seva ponència sobre 

el tema “Alteracions provocades per la nova LEC en la regulació de l’anotació 

preventiva de demanda i la tradició jurídica catalana”.  Després de recordar la tradició 

jurídica des d’el Codi de Justinià i la evolució i clara diferència a les Corts de Monsó, 

passa a analitzar el bon funcionament de l’art. 139 de la Llei hipotecaria front les 

dificultat que plantegen les disposicions de la nova Llei d’enjudiciament civil. 

 

 El dia   9 de maig de 2006 l’Acadèmic Sr. Vidal  presenta la seva ponència sobre 

el tema “El recurs de cassació en l’avantprojecte de modificació de la Llei Orgànica 

del Poder Judicial.  Bases per a una regulació del recurs a Catalunya”.  Després de 

assenyalar les causes que demanen la reforma, exposa els trets fonamentals de aquesta, 

que pretén canviar la naturalesa y configuració del recurs de cassació que passa a ser, 

essencialment, un recurs per a la unificació de doctrina.  Fa una exposició de les 

principals novetats que l’avantprojecte de llei conté, criticant aquell aspectes que 

disminueixen les competències cassacionals dels Tribunals Superiors de Justícia.  Com 

conclusió, presenta les singularitats que hauria de presentar el recurs de cassació el 

coneixement del qual correspongui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per 

mor de l’aplicació del Dret civil català. 

 
 A cavall entre Catalunya i Europa es troba la ponència presentada per 

l’acadèmic Sr. Guardia sobre “Servei públic i competència.  Una aproximació política i 
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jurídica des d’Europa i sobre el transport”.  En ella subratlla els aspectes de Dret 

comunitari europeu, de política jurídica i de transports.  Estant pendent l’adopció d’un 

reglament comunitari, destaca que en el projecte es troba una encertada síntesi dels 

conceptes de servei públic i de competència i suposa un pas important en la bona 

direcció de la col·laboració públic-privat i que aquest hauria de ser el model a seguir en 

altres sectors de l’activitat empresarial que tenen connotacions de servei públic. 

 

 Plenament situat en la projecció internacional, cal situar la ponència presentada 

pel Sr. Mullerat, el 28 de febrer de 2006 sobre “El arbitraje internacional  confluencia 

de dos tradiciones: Common law y civil law”, assenyalant les principals diferències de 

normes i actituds en el procediment arbitral subjecte a “common law” i el subjecte a 

Dret civil. 

 
 Finalment, la darrera sessió ordinària del curs va tenir lloc el dia  6 de juny de 

2006. En ella l L’Acadèmic Sr. Escura  presenta la seva ponència sobre el tema “El 

delicte de blanqueig de capital”, fent una sistematització del tema, centrant en particular 

les qüestions referents  a l’arbitratge. 

 

III. ACTIVITAT EXTERNA 

 

El tercer apartat d’aquesta Memòria està dedicat a la projecció externa de 

l’Acadèmia i aquesta ha estat particularment intensa, tant col·lectivament com 

individual.   

 

Continuant la tradició establerta des de fa uns anys d’organitzar seminaris oberts 

al públic,  entre els dies  6 a 9 març 2006 es varen celebrar  Sessions sobre “Significat i 

valor actual de la jurisprudència”,  inaugurades pel Hble. Sr. Josep M. Vallés, 

Conseller de Justícia i el Sr. Robert Follía , President de l’Acadèmia.  L’acte de cloenda 

va córrer a càrrec de l’Excma. Sra. M. Eugènia Alegret, Presidenta del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya.  Intervingueren com a Ponents l’Excm. Sr. Juan 

Antonio Xiol, Magistrat i President de la Sala 1ª del Tribunal Suprem, el Sr. Víctor 

Ferreres, Professor Titular de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra i de 

l’Escola Judicial, l’Excm. Sr. Eugeni Gay, Magistrat del Tribunal Constitucional i 

Acadèmic electe de l’Acadèmia, l´Excma. Sra. Pilar Blanco-Morales, Directora General 
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de los Registros y del Notariado, l’Excm. Sr. Lluís Puig Ferriol, Magistrat de la Sala 

Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i membre de l’Acadèmia, 

l’Il·lm. Sr. Tomàs Font Llovet, President de la Comissió Jurídica Assessora, l’Excma. 

Sra. Alegría Borrás, Catedràtica de Dret internacional privat de la Universitat de 

Barcelona i Secretària de l’Acadèmia i l’Excma. Sra. Encarna Roca, Magistrada de la 

Sala 1ª del Tribunal Suprem i Vicepresidenta de l’Acadèmia. 

 

 Vinculat al anterior seminari es troba la presentació, en sessió pública, de l’obra 

“La jurisprudencia como fuente del Derecho.  2ª edición homenaje a D. José Puig 

Brutau con estudios introductorios”, destacant la tasca realitzada per la Sra. Roca, 

Vicepresidenta de l’Acadèmia, així com pels Srs. Ramon Casas i Víctor Ferreres.  

Presideix l’acte l’Excma. Sra. Sílvia Giménez-Salinas, Degana de l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona i l’Excm. Sr. Robert Follía, President de l’Acadèmia de 

Jurisprudència i Legislació de Catalunya.  Els acompanyen a la mesa el Sr. Luis Ribó, 

Ex-Director de Publicacions d’Editorial Bosch, i el Sr. Albert Ferré, Director General 

d’Editorial Bosch. 

 
 Intervé en primer lloc el Sr. Follia per presentar l’obra.   Recorda que la Sra. 

Roca ja va presentar el seu contingut  a l’acte de cloenda de les Sessions sobre 

“Significat i  valor actual de la jurisprudència”, a que s’acaba de fer referència, si bé 

l’obra no es va pogué presentar físicament, com es fa en aquesta ocasió. Destaca els 

elements més importants d’aquesta segona edició, seguint el pròleg que el propi 

President va escriure per la obra. A continuació intervé la Degana del Col·legi 

d’Advocats per glossar la vinculació del Dr. Puig Brutau al Col·legi i, en particular, a la 

seva biblioteca.  Per aquesta raó agraeix la donació de documents i llibres del fons 

particular del Sr. Puig Brutau a la Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona.  Intervé, finalment, el Sr. Ribó, Ex-director de publicacions d’Editorial 

Bosch per assenyalar la vinculació del Sr. Puig Brutau amb aquesta Editorial, il·lustrant 

la seva intervenció en diverses cites de la correspondència entre el Sr. Puig Brutau i el 

Sr. Bosch. 

 
 Amb la línia de col·laboració amb els medis jurídics catalans, a sol·licitud de la 

Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia, 

l’Acadèmia va emetre un dictamen sobre “Valoració dels aspectes processals 
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susceptibles de desenvolupament legislatiu en l’àmbit del dret català de família”, sobre 

una proposta inicial de l’acadèmic Sr. Egea i una ponència preparada pels Acadèmics 

Srs. Egea, Guardia, Pintó i Vidal.  El dictamen va ser aprovat a la sessió del   21 de 

març de 2006. 

 

 Diversos acadèmics han rebut distincions, homenatges o nomenaments: 

 

L’acadèmic Sr. Rebés és nomenat President del Jurat d’expropiació forçosa de 

Barcelona, al mes d’octubre de 2005. 

 

 Entre els dies  23 i 26 novembre 2005 es celebrà el  Congreso Iberoamericano 

de Derecho a Saragossa. Participa el President Sr. Follia i l’acadèmic Sr. Guardia, 

informant el Sr. Guardia sobre el treballs, les conclusions i la seva participació a la  

sessió ordinària de 14 de febrer de 2006, fent especial menció dels problemes relatius a 

la immigració.  Va ser reelegit el Sr. Guàrdia per formar part del Secretariat Permanent 

de les Acadèmies iberoamericanes. 

 

El 9 de desembre de 2005 es concedeix la Gran Cruz de la Orden de San 

Raimundo de Peñafort a l’Acadèmic Sr. Eugeni Gay, condecoració que també reben 

l’Acadèmic Sr. José L. Mezquita el 29 de juliol de 2006 i l´Acadèmic Sr. Ramon 

Mullerat el 21 de febrer de 2005. 

 

En la seva condició de President de l’Acadèmia, el Sr. Robert Follía ha participat  

a diversos actes i reunions, entre ells, les reunions de Patronat de les Fundacions Pau 

Casals, Roca Sastre i Notariat Català.   

 

També va assistir a les reunions del Consell de Justícia Catalana a partir de la 

presentació del Llibre verd elaborat per la Conselleria de Justícia, que tingueren lloc 

entre  el 9 de novembre i el 16 de gener, dia en el que foren aprovades les conclusions.  

També assisteix el 15 de març a la reunió del Consell Rector de l’Observatori del Dret 

Català. 

  

El tema de l’Estatut de Catalunya, que havia estat objecte de diverses activitats 

internes durant els dos anys anteriors, donar lloc a que el President i el Vicesecretari Sr. 
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Escura participaren en una taula rodona convocada pel Hble. Conseller de Justícia sobre 

la proposta que el nou Estatut dedica al Poder Judicial a Catalunya. 

 

CONSIDERACIÓ FINAL 

 

I amb això conclou aquesta Memòria del Curs 2005-2006.  Però voldria fer una 

consideració final, que seria posar de relleu la importància de la projecció externa de la 

Acadèmia, que està molt present a la vida jurídica de Catalunya.  I aquesta projecció és 

el fruit de  la  seva  vitalitat  interna.  La  seva activitat ordinària ha tingut dos eixos que  

 resulten palesos de la exposició realitzada.  D’una part, el dret i la realitat catalana.  

D’altra part, la necessària projecció a Europa i al món. 
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