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REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA  núm. 2-2012  pàgs. 

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’ACADÈMIA
DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA

CURS 2010-2011
per

RAMON MULLERAT BALMAÑA
Advocat. Secretari de l’Acadèmia

Aquesta memòria resumeix les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legis-
lació de Catalunya del curs 2010-2011. Aquests esdeveniments, importants i nombro-
sos, justifiquen l’excel·lent funció que l’Acadèmia desenvolupa en la nostra societat.

El dia 26 d’octubre de 2010 va tenir lloc l’obertura del curs 2010-2011 en un
acte solemne a la sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats, on es va llegir la
Memòria del curs 2009-2010 i el president pronuncià un discurs inaugural en què
va ressaltar l’obra de l’Acadèmia. També, en el mateix acte solemne, com s’esmen-
ta més endavant, va tenir lloc la lectura del discurs de recepció de l’acadèmic se-
nyor Sancho Gargallo.

A continuació es destaquen les principals actuacions portades a terme per
l’Acadèmia durant el curs a què fa referència aquesta memòria.

1.  SESSIONS ORDINÀRIES

Al llarg d’aquest curs, l’Acadèmia es va reunir en quinze sessions ordinàries
(5 d’octubre, 9 de novembre, 30 de novembre, 14 de desembre, 18 de gener, 1 de
febrer, 15 de febrer, 1 de març, 15 de març, 29 de març, 5 d’abril, 26 d’abril,
17 de maig, 24 de maig, 31 de maig). La Junta de Govern es va reunir diverses ve-
gades per tractar els assumptes de la seva competència.

2.  SESSIONS EXTRAORDINÀRIES

El dia 13 de juliol, va tenir lloc una sessió extraordinària de l’Acadèmia en
què es va aprovar la declaració sobre la sentència del Tribunal Constitucional dic-
tada en el recurs d’inconstitucionalitat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.



3.  DISCURSOS D’INGRÉS

Durant aquest curs es van pronunciar els discursos d’ingrés següents:
El dia 26 d’octubre, discurs d’ingrés del senyor Sancho Gargallo sobre «Iu-

ris prudentia del juez civil», amb contestació a càrrec del senyor Mullerat.
El dia 16 de novembre, discurs d’ingrés de la senyora Alegret sobre «La res-

cissió per lesió a la jurisprudència del TSJC», amb l’assistència del president del
Tribunal Suprem, l’Excel·lentíssim senyor Angel Dívar, i amb contestació a càrrec
del senyor Jou.

4.  PONÈNCIES

Els acadèmics van sotmetre successivament durant el curs una sèrie de po-
nències que van donar lloc a debats molt interessants, concretament les que deta-
llem a continuació.

El dia 9 de novembre de 2010 hi va haver una comunicació dels senyors Escura,
Jou i Guàrdia en què van retre compte dels treballs del congrés d’A Coruña.

El dia 1 de febrer de 2011, pel senyor Escura, «Sant Raimon de Penyafort,
català universal i patró dels juristes. Autor de la compilació de les lleis de l’Es-
glésia (Decretals 1234) vigent fins a l’any 1917. Breu estudi d’investigació de la llei
de l’Església de l’època i referència sobre el tractadista de dret canònic».

El dia 15 de febrer, pel senyor Pintó, «Reflexions vers la tàcita revocació de
testament per la incidència del divorci, la nul·litat o la separació en el matrimo-
ni, o en la unió de fet entre el causant (o la causant) i l’hereu (o hereva)».

El dia 1 de març, pel senyor Guàrdia, «A propòsit de la regulació de la suc-
cessió dels impúbers als articles 425, 5-9 i 444.1 del Codi Civil de Catalunya: Una
qüestió de tècnica legislativa i un modest homenatge a la figura de Ramon Coll i
Rodés (1883-1948)».

El dia 15 de març, pel senyor López Burniol, «El notari Noguera: notes bio-
gràfiques d’un notari socialment implicat», i pel senyor Jou, «Les publicacions de
la Fundació Noguera, especialment de les col·leccions relacionades amb el dret».

El dia 5 d’abril, pel senyor Ferreiro, «Orden jurídico, IRPF e Impuesto so-
bre Sucesiones».

El dia 26 d’abril, pel senyor Sancho Gargallo, «El fair use como límite na-
tural de los derechos de propiedad intelectual».

El dia 17 de maig, pel senyor Mullerat, «Els procediments judicials i arbi-
trals. Comparació entre el common law i el civil law: dos vehicles diferents però
convergents».
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El dia 24 de maig, pel senyor Pintó, «L’apartat 2 de l’article 465-2 del CCC
vers els articles 28 i 34 de la Llei hipotecària». 

El dia 31 de maig, pel senyor Brancós, «Mercat hipotecari».

5.  ACTIVITATS ESPECIALMENT RELLEVANTS

El dia 14 de desembre, sessió d’homenatge al Dr. Font Rius amb motiu dels
50 anys d’acadèmic. Després de ressaltar les virtuts humanes i professionals del
Dr. Font, l’Acadèmia acordà per unanimitat nomenar-lo president d’honor de l’A-
cadèmia amb el lliurament d’un diploma que així ho expressa.

El dia 15 de març, la Consellera de Justícia, l’Honorable senyora Pilar
Fernández Bozal, acompanyada pel director de Dret i Entitats Jurídiques, senyor
Santiago Ballester, participà de la sessió de l’Acadèmia. La Consellera va expres-
sar la seva voluntat d’assistir a una sessió ordinària de l’Acadèmia i saludar tots els
acadèmics, així com assistir a les sessions públiques. També van tractar de la col·la-
boració en la tasca legislativa i la difusió del dret civil de Catalunya.

6.  NECROLÒGIQUES

El dia 29 de març va tenir lloc la sessió necrològica del Dr. Octavio Pérez-
Vitoria, la lectura de la qual va anar a càrrec del Sr. Córdoba, que va destacar la
figura del Dr. Pérez-Vitoria com a persona, mestre i professional. 

7.  ALTRES ACTIVITATS

El dia 4 de juny, assistència del President a l’acte acadèmic al Palau de Jus-
tícia amb motiu de la festa dels procuradors dels tribunals.

A més dels actes del dia 15 de juny i del 5 de juliol de celebració del Cin-
quantenari de la Compilació del Dret Civil de Catalunya i del 6 de juliol sobre la
presentació del llibre del senyor Mullerat, International Corporate Social Respon-
sibility. The role of corporations in the economic order of the 21st century, dels quals
es va retre compte en la Memòria anterior 2009-2010, s’han d’assenyalar les acti-
vitats següents:

El dia 22 de juny, reunió del Patronat de la Fundació Pau Casals. El Presi-
dent va delegar en el president del Patronat, pare abat de Montserrat, perquè es
trobava absent.

El dia 25 de juny, assistència del President, juntament amb el senyor Pintó,
a la reunió del Patronat de la Fundació Roca Sastre.
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El dia 30 de juny, assistència del President a la reunió del Patronat de la Fun-
dació del Notariat.

El dia 14 de juliol, sessió de la Conferència de Presidents de les Acadèmies
Catalanes en que s’aprovà una declaració que s’adheria a la de la nostra Acadèmia
sobre la sentència de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

El dia 21 de juliol, assistència del President a l’acte del Col·legi de Notaris
sobre el Cinquantenari de la Compilació, en què dictà una conferència l’expresi-
dent de l’Acadèmia, senyor Follía, i es lliuraren els llibres reeditats amb aquest
motiu.

El dia 28 de juliol, assistència a una reunió informal de la Fundació Pau
Casals que va tenir lloc al Vendrell.

El dia 2 de setembre, assistència a l’acte de celebració dels cinquanta anys de
l’Acadèmia de Ciències Veterinàries amb la publicació d’un llibre sobre aquest es-
deveniment.

El dia 20 de setembre, assistència a l’acte commemoratiu del Cinquantenari
de la Compilació, organitzat a la ciutat de Cervera per la Fundació Roca Sastre i
la Paeria, amb assistència de la Consellera de Justícia, en què el President pronun-
cià una conferència sobre «La compilació i les terres i els homes de Lleida».

El dia 21 de setembre, assistència a l’acte celebrat al Col·legi d’Advocats de
presentació del Llibre d’estil jurídic elaborat pel bufet Garrigues.

Els dies 23 i 24 de setembre, assistència a les Jornades de Dret Català cele-
brades a Tossa en les quals el President i el Dr. Egea van presidir diferents sessions
de treball.

El dia 28 de setembre, el President es reuní amb el Director de l’Obra Social
de la Caixa per tractar de la subvenció econòmica.

El dia 1 d’octubre, assistència al Consell de Redacció de la Revista Jurídica
de Catalunya per tractar de temes que afecten l’Acadèmia com a coeditora.

Els dies 13 i 16 d’octubre, Congrés d’Acadèmies Iberoamericanes a A Coru-
ña/Santiago. Els senyors Escura, Luna i Mullerat van presentar-hi ponències i el
President moderà una de les sessions. El proper Congrés per al 2013 està previst
celebrar-lo a Xile i s’efectuà la proposta de Barcelona com a seu de l’organitza-
ció del 2016.

El dia 19 d’octubre, acte sobre la Compilació del Dret Civil a la Comissió Ju-
rídica Assessora, en què es va lliurar el llibre sobre els avantprojectes de llei de l’è-
poca republicana.

El dia 28 d’octubre, assistència a la inauguració del Curs Interacadèmic a la
Reial Acadèmia de Bones Lletres.

El dia 3 de novembre, assistència a la reunió del Patronat de la Fundació dels
Notaris de Catalunya.

El dia 5 de novembre, assistència a la reunió de la Fundació Pau Casals,
que té un nou director.
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El dia 15 de novembre, assistència a l’acte d’homenatge al professor Badosa
amb motiu de la seva jubilació com a catedràtic de dret civil.

El dia 1 de desembre, acte d’atorgament del Premi Puig Salellas al senyor
Joan Bms. Vallet de Goytisolo, al Col·legi de Notaris, amb intervenció del se -
 nyor López Burniol.

El dia 10 de desembre, assistència del President a l’acte de presa de posses-
sió del nou president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, senyor
Miguel Ángel Gimeno.

El dia 14 de desembre, assistència a l’acte d’homenatge a la presidenta del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, senyora Alegret.

Reunió amb el nou Director executiu de la Revista Jurídica de Catalunya i es-
tabliment de criteris comuns per a la publicació de la revista.

El mes de febrer de 2011, assistència per part de diversos acadèmics als ac-
tes amb motiu de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, patró del Col·legi
d’Advocats.

La Generalitat va concedir el Premi Justícia de la Generalitat a la senyora
Alegret i la Medalla d’Honor al senyor Egea. 

Assistència a la presa de possessió com a membre nat de la Comissió Jurídi-
ca Assessora, de la Directora del Gabinet Jurídic Central.

Reunió del jurat del Premi Casals Colldecarrera del qual formen part el
President i els senyors Follía i Egea i que fou adjudicat al senyor Arcadi
García.

El dia 2 de febrer, assistència a l’acte de presentació de la biografia del se-
nyor Raimon Noguera, al Museu Picasso, a càrrec del senyor López Burniol.

El dia 21 de febrer, entrevista amb la Consellera de Justícia, l’Honorable
senyora Pilar Fernández Bozal, i el director general de Dret i Entitats Jurídiques,
senyor Santiago Ballester. 

El dia 24 de febrer, conferència del senyor Follía sobre «El nuevo derecho
de familia en Cataluña. Análisis del Libro II de su Código Civil», a l’Academia
Matritense del Notariado.

El dia 28 de febrer, assistència a l’acte organitzat pel Tribunal Arbitral de
Barcelona sobre la nova Llei de reforma de l’arbitratge, juntament amb els se -
nyors Campo, Mullerat, Sancho i Vendrell.

El dia 1 de març, presentació del projecte de reforma de la Revista Jurídica
de Catalunya (RJC), a càrrec del nou director executiu, Dr. Daniel Vázquez.

Recepció del Liber amicorum en homenaje al Prof. Dr. Luis Moisset de Espa-
nés en què figura un treball del president senyor Guàrdia sobre «la marmessoria»
en el qual efectua una tasca de difusió del dret català.

El dia 15 de març, reunió del President i el censor senyor Campo amb el Dr.
Caballol, en relació amb el llibre de Martí Miralles que l’Acadèmia està elabo-
rant.
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El dia 16 de març, assistència amb el senyor Mullerat a la conferència orga-
nitzada per l’IEMed sobre inversions a la Mediterrània, en què el senyor Mullerat
va fer una breu intervenció.

El dia 17 de març, assistència a la conferència al Col·legi Notarial de Catalu-
nya del magistrat senyor Sieira sobre poder judicial i autonomies.

El dia 26 de març, acte de presentació a Cardona del llibre del catedràtic
de Filosofia del Dret i degà de la Universitat Pompeu Fabra, Dr. Josep Maria
Vilajosana, sobre Ramon Martí i d’Eixalà.

El dia 28 de març, assistència al Consell Interacadèmic, presidit per la Con-
sellera de Justícia, l’Honorable senyora Pilar Fernández Bozal, acompanyada pel
director de Dret i Entitats Jurídiques, senyor Santiago Ballester.

El dia 5 d’abril, el president fa referència a l’informe que la Generalitat ha
demanat a l’Acadèmia sobre dos avantprojectes de llei relatius a diverses modifi-
cacions del llibre 3 del CCC, referides a la regulació de les fundacions, que ell ma-
teix ha preparat.

Assistència a la reunió del Consell Rector de l’Institut d’Estudis Econòmics,
a la qual van assistir també el president de la Generalitat, el Molt Honorable se-
nyor Artur Mas, i els consellers, l’Honorable senyora Ortega, l’Honorable senyora
Fernández Bozal i l’Honorable senyor Mas Colell.

El dia 6 de maig, assistència als actes de la festa oficial dels col·legis de no-
taris i registradors.

El dia 11 de maig, assistència a l’acte de col·locació del quadre de l’exdega-
na del Col·legi d’Advocats, la senyora Giménez Salinas, al qual van assistir a més
del President, el senyor Pintó i el senyor Vendrell.

El dia 12 de maig, assistència a la sessió de presentació de l’International Se-
nior Lawyers Project (ISLP-E) al servei de la comunitat mundial, que va ser pre-
sidida pel degà del Col·legi i pel president de l’ISLP-E, senyor Mullerat i la direc-
tora executiva, Ms. Michele O’Brien.

Assistència del Dr. Luna, en representació de l’Acadèmia, al discurs d’ingrés
a l’Acadèmia Gallega del Dr. Pérez Alba.

El dia 8 de juny, Mr. John Beechey, director de la International Court of
Arbitration de la Cambra Internacional de Comerç de París, va tenir una reunió
amb els membres de l’Acadèmia per tractar del futur de l’arbitratge interna-
cional.

Reunió del Patronat de la Fundació Roca Sastre, amb l’assistència del pre-
sident i el senyor Pintó, en què es va distribuir un llibre sobre el 50è aniversari de
la compilació, que va ser prologat per la presidenta del Parlament, Molt Hono-
rable senyora de Gispert, i que conté els discursos dels acadèmics senyor Guàrdia
i senyor Pintó.
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8.  FUNDACIONS

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

9.  ELECCIÓ DE CÀRRECS A LA JUNTA

El dia 14 de desembre de 2010 va tenir lloc l’elecció parcial de la Junta de
Govern pels càrrecs de vicepresident, senyor Córdoba; tresorer, senyor Brancós,
i vicesecretari, senyor Jou.

10.  VACANTS I DEFUNCIONS

A causa de les dificultats per assistir a les sessions de l’Acadèmia, el senyor
Soto Nieto va presentar la seva renúncia com a acadèmic numerari, i va deixar el
seu setial vacant. L’Acadèmia el va nomenar acadèmic honorari.

Durant aquest curs, ens van deixar el senyor Pou de Avilés i el senyor
Verger, ambdós el mes de maig de 2011. Al cel siguin.

Com aquesta memòria resumeix, l’Acadèmia ha dut a terme en el darrer curs
2010-2011 múltiples i importants activitats amb les quals ha col·laborat al desen-
volupament del dret i la justícia, i pretén fer-ne moltes més durant l’any actual, a
fi de continuar sent un actiu referent de la justícia en la nostra societat.
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