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Aquesta Memòria resumeix les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya en el curs 2009-2010. Aquestes activitats, variades i interessants, demostren el dinamisme de la nostra Acadèmia per l’assoliment dels seus fins.
El dia 25 de novembre de 2009 va tenir lloc l’obertura del curs 2009-2010 en
un acte solemne al saló d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats, on es va llegir la
Memòria del curs 2008-2009 i es va rebre com a acadèmic de número el Sr. Lluís
Jou, que va pronunciar el seu discurs d’ingrés sobre «L’oficialitat lingüística, un
concepte jurídic», contestat pel Sr. López Burniol, en nom de l’Acadèmia. El Sr.
president pronuncià un discurs inaugural glossant el del nou acadèmic i la contestació i va ressaltar els projectes de l’Acadèmia.
A continuació es destaquen les principals actuacions portades a cap per
l’Acadèmia.
1.

SESSIONS

En aquest curs, l’Acadèmia es va reunir en setze sessions ordinàries a la seva seu a Barcelona (13 d’octubre, 27 d’octubre, 10 de novembre, 25 de novembre
i 1 de desembre de 2009, i 15 de desembre, 12 de gener, 26 de gener, 9 de febrer,
23 de febrer, 9 de març, 23 de març, 13 d’abril, 4 de maig, 18 de maig i 1 de juny
de 2010) i una d’extraordinària el dia 13 de juliol. La Junta de Govern es va reunir en diverses ocasions a fi de tractar qüestions de la seva competència.
2.

PONÈNCIES

Durant el curs, es van sotmetre per part dels acadèmics una sèrie de ponències que van donar lloc a interessants debats, i concretament:
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El dia 27 d’octubre, «L’avantprojecte de llei reguladora del recurs de cassació en matèria de dret civil de Catalunya», pel Sr. Pintó, la qual resumeix el dictamen que va preparar en què es comentava especialment la manera com s’ha interpretat l’art. 477, l’«interès cassacional» i la quantia indeterminada.
El dia 10 de novembre, «Oposició a l’execució provisional», per la Sra. Alegret, en què analitzava les tres formes d’oposició previstes a l’art. 528 de la LEC.
El dia 15 de desembre, «Las disputas en la construcción precisan métodos
alternativos de solución de conflictos. ¿Es el arbitraje un método idóneo?», pel
Sr. Mullerat, on explica la important funció de l’arbitratge en les disputes en el
sector de la construcció.
El dia 26 de gener, «Conveni de Nova York 1958», pel Sr. Escura, sobre
aquest transcendental conveni relatiu a l’execució de sentències arbitrals a l’estranger.
El dia 9 de febrer, primera part de l’«Aproximació a la doctrina de la DGDEJ
en matèria de qualificació», pel Sr. Jou, qui exposa la part relativa als drets reals
i de successions.
El dia 23 de febrer, «Problemàtica del tracte successiu registral. Una anàlisi
de la doctrina de la Direcció General de Registres i del Notariat davant d’algunes
resolucions judicials», pel Sr. Follía, on exposa la importància del tracte successiu
i el paper dels registradors enfront de les resolucions judicials en l’actualitat.
El dia 9 de març, «Límites al contenido de las voluntades anticipadas», pel
Sr. Sancho Gargallo, on compara la normativa i la jurisprudència comunitària, espanyola, catalana i del Tribunal dels Drets Humans d’Estrasburg en matèria de
voluntats anticipades.
El dia 23 de març, «La hacienda pública en el Estatut de Catalunya», pel
Sr. Ferreiro, en la qual glossa el concepte de dret com a ciència social i com a
tècnica i la regulació de la hisenda pública a l’Estat espanyol.
El dia 13 d’abril, «Las conformidades entre acusación y defensa en los procedimientos penales», pel Sr. Córdoba, qui analitzà les tres circumstàncies atenuants en aquesta matèria: a) la confessió, b) la reparació del dany o disminució
dels seus efectes, i c) la dilació indeguda.
El dia 4 de maig, «La doctrina de la DGDEJ en matèria de persona i família», pel Sr. Egea (segona part de la ponència del dia 9 de febrer), en què destaca
les resolucions dictades per la DGDEJ amb referència a la compravenda amb pacte de supervivència.
El dia 18 de maig, «Hacia el abandono de la mención de la causa en la conformación definitoria del contrato», pel Sr. Luna, qui analitza l’actual costum de
la configuració formal del contracte prescindint de la causa.
El dia 1 de juny, «La revocació de les disposicions d’última voluntat en el llibre IV del Codi Civil de Catalunya», pel Sr. Brancós, en la qual parla de la revo104

RJC, núm. 2-2011

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’ACADÈMIA

409

cació del testament, la de l’heretament preventiu i la dels pactes successoris multilaterals després de la mort d’un dels atorgants.

3.

PRINCIPALS ACTIVITATS

• Assistència als actes del Col·legi d’Advocats de Tortosa el dia 3 de juliol,
en els quals es va concedir el premi Martí Miralles i es va retre homenatge a l’acadèmic Sr. Campo.
• Assistència, el 14 d’octubre, a la inauguració del curs de l’Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de Madrid.
• Assistència a la celebració de l’acte al Col·legi Notarial de la concessió del
premi Puig Salellas.
• Assistència, el 30 de novembre, del Sr. president i el Sr. secretari a la conferència del president de l’American Bar Association, el Sr. Steven Zack, al Col·legi d’Advocats.
• Reunió de l’Observatori de Justícia, el 22 de març a Barcelona, en la que
van participar els acadèmics Sra. Alegret i Sr. Mullerat.
• Intervenció en un reportatge visual en relació amb el cinquantenari de la
Compilació, per la pàgina web del Departament de Justícia, en el qual van intervenir el Sr. president i els Srs. Alegret, Bassols, Follia, Mullerat, Pintó, Puig Ferriol, Pou de Avilés i Roca Trias.
• Atorgament de la medalla del Col·legi d’Advocats als Srs. Campo i Córdoba, el dia 5 de febrer, amb motiu de la celebració de Sant Raimon de Penyafort,
en homenatge a la seva trajectòria personal i professional.
• Assistència, el dia 18 de gener, del Sr. president a l’acte d’inauguració del
Curs de la Reial Acadèmia de Farmàcia.
• Assistència, el dia 4 de febrer, a l’acte in memoriam al professor Ruiz Jiménez al Col·legi d’Advocats.
• Assistència a un curs de quatre conferències organitzades per la Societat
Catalana d’Estudis Jurídics de l’Institut d’Estudis Catalans amb motiu del 50è aniversari de la Compilació.
• Assistència a la 16a edició de les Jornades del Dret Català, a Tossa, el 2324 de setembre, sobre «Contractes i responsabilitat contractual en el Codi Civil
de Catalunya».
• Presentació de l’edició facsímil dels «Comentarios a la Compilación del
Derecho Civil Catalán», editat per l’Acadèmia.
• Projecte de realització d’un llibre sobre Martí Miralles. Es va encarregar
la tasca al professor de dret processal de la Universitat de Barcelona, el Dr. Lluís
Caballol. Probablement la selecció de materials estarà feta al darrer trimestre de
2010 i la publicació, a finals d’aquest any o a inicis del 2011.
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• Participació, els dies 13 i 14 de maig, del Sr. president i el Sr. secretari a
la Conferència Internacional sobre Arbitratge Comercial i d’Inversió a la Mediterrània, organitzada per l’Institut Europeu per la Mediterrània (IEMED), l’Associació pel Foment de l’Arbitratge (AFA) i el Col·legi d’Advocats.
• Suport al Campus Excel·lència de la Universitat CEU Abat Oliba.
• El dia 15 de juny de 2010 es va celebrar a la sala d’actes del Col·legi d’Advocats l’acte commemoratiu del cinquantè aniversari de la Compilació del Dret
Civil de Catalunya, organitzat per l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de
Catalunya i el Col·legi d’Advocats. Presidiren l’acte el Sr. president de l’Acadèmia, el degà del Col·legi, l’Hble. Sra. consellera de Justícia, la Sra. presidenta del
Tribunal Superior de Justícia, el degà del Col·legi de Notaris, el president de la
Comissió Jurídica Assessora, el vicepresident del Consell de Garanties Estatutàries i la degana de l’Il·ltre. Col·legi de Procuradors dels Tribunals.
• Publicació del pòrtic del Sr. president a la Revista Jurídica de Catalunya sobre el cinquantenari de la Compilació i participació de diversos acadèmics, que
apareixerà en el número extraordinari que es publicarà properament.
• Presentació del llibre Comentaris al llibre IV del CCC relatiu a les successions per causa de mort, coordinat pel Sr. Egea.
• Presentació del llibre International Corporate Social Responsibility. The Role of corporations in the economic order of the 21st century, del Sr. Mullerat, el dia
6 de juliol, en la qual participaren el conseller d’Economia, l’Hble. Sr. Antoni Castells, el degà del Col·legi, el Sr. Pere Yúfera i el president de l’Acadèmia, el Sr.
Guàrdia.
• Debat en sessió extraordinària sobre la sentència del Tribunal Constitucional en relació amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i emissió de declaració
de l’Acadèmia.
Dels anteriors actes, s’hauria de destacar, sens dubte, per la seva transcendència, l’organització i la participació en l’acte sobre la Compilació del Dret Civil de
Catalunya, que va tenir lloc al saló d’actes del Col·legi d’Advocats el dia 15 de juny,
en el qual hi va intervenir el Sr. president i els acadèmics Srs. Font i Rius, Puig Ferriol i Pintó Ruiz.

4.

ALTRES ESDEVENIMENTS DESTACABLES

• Signatura d’un conveni amb la Fundació de la Caixa per la concessió de
subvencions econòmiques.
• Ampliació i desenvolupament de la web en les seves diverses seccions, de
gran utilitat i bona acollida general.
• Publicació de la traducció en italià del discurs d’ingrés del Sr. Agustín Luna, amb el títol «Le funzioni nel diritto».
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FUNDACIONS

L’Acadèmia participa en diverses fundacions, com són la Fundació Catalana
del Notariat, la Fundació Lluís de Peguera, la Fundació Congrés de Cultura Catalana, la Fundació Roca Sastre i la Fundació Pau Casals. En totes aquestes fundacions l’Acadèmia, a través del seu president o d’algun acadèmic en el seu nom,
va participar en algunes de les sessions.

6.

NOUS ACADÈMICS

Tal com s’ha dit, el 25 de novembre de 2009 es va rebre com a acadèmic de
número el Sr. Lluís Jou, apadrinat pels acadèmics Srs. Follía i Roca, que va pronunciar el seu discurs d’ingrés sobre «L’oficialitat lingüística, un concepte jurídic que va ser contestat pel Sr. López Burniol en nom de l’Acadèmia».
El dia 1 de desembre de 2009 el Sr. Juan José Ferreiro va prendre possessió
com a acadèmic electe per cobrir la vacant del Sr. Badenes.
Està previst celebrar probablement l’elecció per cobrir la vacant del Sr. Hernandez Izal.
Està prevista també, per al 16 novembre i amb assistència del president del
Tribunal Suprem, la lectura del discurs d’ingrés de la Sra. Alegret.
Com es veu, l’Acadèmia ha desenvolupat en el seu passat múltiples i importants activitats i té el projecte de realitzar-ne moltes més durant aquest curs, a fi
de continuar sent un actiu referent de la justícia de la nostra societat.
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