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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS
DE L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
CURS 2013-2014
per
l’Il·lm. Sr. Lluís Jou i Mirabent
Notari
Secretari de l’Acadèmia

Aquesta Memòria resumeix les activitats de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Catalunya en el curs 2013-2014. Un curs que, simbòlicament, es va obrir a Poblet i
es va cloure a Montserrat, i coincideix amb els actes del Tricentenari de la caiguda de
Barcelona amb els quals se’ns recorda que érem, som i serem i amb els del centenari
de la Mancomunitat de Catalunya amb els quals se’ns recorda que amb poques eines,
rigor, unitat i lideratge som capaços de fer obres grans.

1. Sessions ordinàries i composició de la Junta de Govern
Al llarg d’aquest curs, l’Acadèmia es va reunir en un total de 17 sessions ordinàries,
algunes de les quals han estat obertes. Les reunions han tingut lloc els dies 5 i 15
d’octubre, 5 i 19 de novembre, 10 i 17 de desembre de 2013; i 14 i 28 de gener, 11 i 25
de febrer, 25 de març, 8 i 29 d’abril, 10, 13 i 27 de maig i 10 de juny de 2014.
La inauguració del curs va tenir lloc a la sessió pública i solemne celebrada a
l’Hostatgeria Nova del Monestir de Poblet, panteó reial de la Corona d’Aragó, el dia 5
d’octubre de 2013. Va ser presidida per l’Hble. Sr. Josep D. Guàrdia Canela, president
de l’Acadèmia, acompanyat de la Presidenta del Parlament de Catalunya, M.
Honorable Sra Núria de Gispert, el President del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Excm Sr. Miguel Ángel Gimeno Jubero, el Degà del Col·legi de Notaris de
Catalunya, Il·lustre. Sr. Joan Carles Ollés Favaró, el President del Consell de Col·legis
d’Advocats de Catalunya, Miquel Samper Rodríguez i el Director General de Dret i
Entitats Jurídiques, Sr. Santiago Ballester Muñoz. En el curs de la sessió el Sr. Lluís
Jou va llegir la Memòria del Curs 2012-2013, Bernat Mullerat Prat, fill de qui va ser
secretari de la Corporació Ramon Mullerat Balmaña, va llegir el discurs que el seu
pare havia preparat per la sessió de clausura del curs anterior sobre “Brevíssima
1

2

història de l’arbitratge amb un afegitó del seu pas per Poblet”; l’acadèmic Ignacio
Sancho Gargallo pronuncià el discurs sobre Control Judicial de oficio de las cláusulas
abusivas en los contratos celebrados con consumidores”, i el President va pronunciar
el discurs d’inauguració.
El curs es va cloure formalment el 10 de maig de 2014 amb una reunió de l’Acadèmia
tinguda al Monestir de Montserrat, on els acadèmics foren rebuts pel Pare Abat, tot i
que després encara se celebraren fins a tres sessions ordinàries.
La Junta de Govern s’ha reunit en diverses ocasions per a ordenar els afers de tràmit
que li són propis. El dia 17 de desembre es produí la renovació parcial de la Junta i
foren elegits per unanimitat com a Secretari Lluís Jou i Mirabent, que n’era
vicesecretari, i com a vicesecretari Francesc Tusquets Trias de Bes. Completen la
Junta el President Sr. Guàrdia Canela, el vicepresident, Dr. Córdoba, el Tresorer, Sr
Brancós, i el vocal Sr.Campo Villegas.
El President ha tingut una destacable activitat representativa al llarg de tot el curs amb
assistència, en representació de la Corporació, a un seguit d’actes acadèmics,
institucionals i protocol·laris. Ha mantingut entrevistes de diversos nivells amb
autoritats catalanes i càrrecs acadèmics nacionals i internacionals, a més de la seva
participació en el Consell Interacadèmic de Catalunya, el Consell de la Revista Jurídica
de Catalunya i els patronats de les fundacions en que l’Acadèmia ostenta el càrrec de
patró a que es farà referència més endavant. A invitació de les respectives
presidències o deganats, ha participat en actes solemnes convocats pel Govern de la
Generalitat, el Tribunal Superior de Justícia i els Col·legis d’Advocats, de Procuradors
i de Notaris de Catalunya.

2. Sessions obertes
Per tercer curs consecutiu s’han celebrat sessions obertes a la comunitat jurídica
catalana i hi han presentat ponències juristes de relleu convidats a parlar-hi. Les
sessions obertes esdevenen un dels projectes més nous de l’Acadèmia per a fomentar
el debat de les idees jurídiques més enllà de l’estudi i seguiment de l’abundant i
canviant producció legislativa i jurisprudencial dels nostres dies.
El 5 de novembre de 2013 se celebrà la primera en la qual actuà de ponent el
professor Rafael Navarro Valls, catedràtic de la Universitat Complutense, que va parlar
sobre “El principio jurídico de la laicidad”, un tema que permetia debatre
algunsaspectes de la relació entre Dret i Moral a la vista d’aquest principi fonamental
de l’Ordenament jurídic. La sessió la va copresidir, juntament amb el President de
l’Acadèmia, el pare Abat de Montserrat, Dom Josep M Soler Canals.
La segona sessió oberta va tenir lloc el dia 27 de maig de 2014. Va ser ponent el
Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat d’Oviedo i President de la Reial
Acadèmia Asturiana de Jurisprudencia DR. Leopoldo Tolívar Alas, que va parlar sobre
“El concepto plural de error en el Derecho Público”. Van acompanyar el president de
l’Acadèmia a la mesa el President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
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Miguel Angel Gimeno Juberó i el del Consell de Garanties Estatutàries, Joan Egea
Fernández.
Van concórrer tan a una com a l’altra sessió un bon nombre d’acadèmics i una
selecció de juristes especialitzats en cada un dels camps que n’eren l’objecte.

3. Discursos d’ingrés
Aquesta memòria remarca amb contrarietat que al llarg del curs no s’ha llegit cap
discurs d’ingrés per part dels acadèmics electes. Ens permetem encoratjar-los a
acabar els seus treballs a l’hora que els recordem que llegir-los dins de termini és una
l’obligació estatutària que convé complir.

4. Defuncions i sessions “in memoriam”
Durant el curs han deixat l’Acadèmia, per defunció, el cardenal Ricard M. Carles i
Gordó, al cel sigui i, amb efectes des del 15 d’octubre del tretze, ha passat a la
condició d’acadèmic honorari el magistrat Ignacio Sancho Gargallo que, atès el seu
nomenament de Magistrat del Tribunal Suprem ha traslladat el domicili familiar i
habitual a Madrid.
Han tingut lloc les sessions en memòria de l’advocat Ramon Mullerat, el 5 d’octubre, a
càrrec del president Sr. Guàrdia, i del cardenal Ricard M Carles el 25 de març, a càrrec
del notari Elias Campo.
5. Nous acadèmics
Durant el curs s’han escollit tres nous acadèmics electes: El dia 10 de desembre de
2013 el notari Tomàs Giménez Duart en substitució del notari José Luis Mezquita del
Cacho, el 25 de març de 2014 el catedràtic Pablo Salvador Coderch en substitució del
catedràtic Manuel Albaladejo García i el 13 de maig el doctor en Dret canònic Cardenal
Lluís M. Martínez Sistach, en substitució del cardenal Ricard M Carles i Gordó.
6. Comunicacions
Al llarg del curs es van presentar les següents comunicacions per part dels acadèmics:
El dia 19 de novembre, el Dr. Ferran Badosa sobre “Formes d’accés a la propietat:
Propietat temporal i propietat compartida”.
El 10 de desembre, el Sr. Eugeni Gay sobre “Reflexions a propòsit del Projecte de llei
sobre les persones gays, lesbianes, bisexuals i transexuals”.
El dia 17 de desembre, el Dr. Rafael Jiménez de Parga amb la “Notícia sobre el
documento de propuesta de Código Mercantil, elevado al Gobierno el 17 de junio de
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2013”, el debat sobre el qual, amb nombroses intervencions i reflexions dels
acadèmics, es continuà a la sessió del 14 de gener.
El 28 de gener, la Sra. M. Eugènia Alegret sobre “La situació actual de la mediació a la
UE, a Espanya i a Catalunya”.
El dia 11 de febrer, el Dr. Francesc Tusquets sobre “Comentaris dels aspectes
mercantils de la llei de suport als emprenedors”
El 25 de febrer, el Sr. Eudald Vendrell sobre “Qüestions sobre llegats: sentència del
Tribunal Suprem de 14 de març de 2012”
El 8 d’abril la Sra. Maria José Magaldi sobre “Ilícito civil y negocio jurídico
criminalizado: ¿son posibles criterios objetivos de diferenciación?”.
El 29 d’abril, el Dr. Agustín Luna amb el tema “Sobre las verdades oficiales en el
Derecho”
El 13 de maig, el Sr. Josep D. Guàrdia sobre “Interrelacions acadèmiques”.
El 10 de juny, el Sr. Tomàs Giménez Duart sobre “Alcance del poder general según la
reciente doctrina del Tribunal Supremo”

7. Altres activitats
L’arrelament al país i la imbricació amb la comunitat jurídica catalana de l’Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de Catalunya es reflecteixen, entre molts d’altres aspectes,
en la participació en diversos organismes, institucions i fundacions. És especialment
rellevant, pel que fa a aquesta memòria, la participació al Consell de Redacció de la
Revista Jurídica de Catalunya, revista fundada l’any 1895 en el darrer mandat de
Duran i Bas com a president de la institució i en la direcció de la qual l’acadèmic
Eugeni Gay ha substituït la també acadèmica Encarna Roca. També cal destacar la
participació al Consell Rector de l’Institut d’Estudis Autonòmics, a l’Observatori de Dret
Privat de Catalunya, a l’Observatori de la Justícia, al Consell Inter acadèmic de
Catalunya, a la Conferència de Acadèmies de Jurisprudència Iberoamericanes i a les
fundacions del Notariat de Catalunya, la Fundació Pau Casals i la Fundació Roca
Sastre.
S’ha participat a la reunió d’acadèmies espanyoles tinguda a València el 13 de
desembre de 2013; Josep D. Guàrdia i M. Eugènia Alegret van intervenir a l’acte
acadèmic organitzat per a commemorar el XXV aniversari del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya i el President va intervenir al Ple d’Acadèmics Numeraris de la
Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Madrid el dia 7 d’abril. Fou
destacada la participació al II Encuentro de Academias Jurídicas Iberoamericanes,
tingut a Granada els dies 6 i 7 de maig de 2014, en el transcurs del qual el professor
Rafael Jiménez de Parga fou nomenat acadèmic honorari de la Real Academia de
Jurispurdencia y Legislación de Granada. D’altra banda, El president de la Conferència
4

5

Iberoamericana d’Acadèmies Jurídiques, Professor Luis Moisset de Espanes, va
aprofitar el viatge a Europa per assistir a la sessió ordinària de la nostra Acadèmia
celebrada el 29 d’abril. En el mateix ordre de coses cal destacar que el President va
atendre el President de l’Acadèmia Colombiana de Jurisprudència y Legislación, Prf.
Marco-Gerardo Monroy Cabra amb motiu de la seva visita a Barcelona

8. Economia
Tot i que no és matèria de la memòria d’activitats del curs, no és balder de fer constar
que els comptes es duen amb cura i claredat i que el nostre pressupost és modest,
nodrit essencialment per una subvenció de la Generalitat de Catalunya, Departament
de Justícia, que agraïm i administrem amb prudència tot destinant-la a cobrir les
despeses generades per les sessions obertes, les publicacions i la resta de despeses
ordinàries.
Cal subratllar que cap dels acadèmics percep remuneracions ni dietes per l’exercici del
càrrec o l’assistència a les sessions ni per l’elaboració de comunicacions o dictàmens i
que l’Acadèmia no compta amb personal. Sí que compta, des de 1840, amb el suport
inestimable de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, que l’acull a la seva seu i li
facilita la logística necessària. En aquest punt és just que la memòria del curs no oblidi
la tasca discreta, ordenada, tenaç i ben feta que en els darrers anys ha realitzat la
senyora Núria Trullen, que enguany s’ha jubilat i ha estat substituïda per la senyora
Mariele Violano.

9. Final
La memòria de l’Acadèmia només és un recordatori sintètic de l’activitat corporativa.
Però són els acadèmics, pertanyents a les diferents branques del Dret, dels vessants
pràctics o teòrics i d’orígens ben diversos els qui, amb l’exercici de llur activitat com a
professionals sigui a l’Advocacia, el Notariat, la funció pública, la Universitat o la
Magistratura, i en tasques de recerca, de docència i de participació a les institucions
jurídiques catalanes, així com amb les seves publicacions, -tasca que no és procedent
de ressenyar aquí- els qui atorguen a la institució la solvència, el prestigi i el paper
rellevant que la societat catalana li reconeix.
La continuïtat d’aquesta activitat de l’Acadèmia i dels acadèmics contribueix a la
conservació i desenvolupament del dret propi de Catalunya, al progrés de les idees
jurídiques i a la constatació constant que el Dret i les Lleis són instruments per a
resoldre els problemes de la gent i dels països i no manaments rituals encarcarats que
en generin de nous.

Fi.
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