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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

17835

Resolució del conseller de Presidència, en exercici de les competències en matèria de Reials
Acadèmies, per la qual es qualifica positivament la modificació dels Estatuts de la Reial Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació Illes Balears i se n’ordena la inscripció en el full registral corresponent
del Registre d’Acadèmies de les Illes Balears

Fets
1. El dia 1 de juliol de 2015, la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears va presentar en el Registre d'entrada de la
Conselleria de Presidència una sol·licitud de qualificació de la modificació dels seus Estatuts, aprovats en la sessió acadèmica de 25 de maig
del mateix any, els quals estan sotmesos a aquest tràmit per prescripció de l’article 10 c) de l’Ordre de 13 de juny de 1994, per la qual es
regula el Registre Administratiu d’Acadèmies.
2. Un cop examinat el contingut dels Estatuts de la Reial Acadèmia s’observa que el text aprovat per l’òrgan col·legial competent s’adequa a
l’Estatut d’autonomia i a la normativa reguladora d’acadèmies.
Fonaments de dret
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1. D’acord amb el que disposa l’article 31.9 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, corresponen a la Comunitat Autònoma les competències de desplegament legislatiu i d’execució en matèria de corporacions de dret
públic representatives d’interessos econòmics i professionals, i les ha d’exercir en el marc de la legislació bàsica de l’Estat en els termes que
aquesta estableixi.
2. D’acord amb l’article primer del Decret 56/2013, de 13 de desembre, de modificació del Decret 63/1994, de 13 de maig, d’assumpció de
competències en matèria de corporacions de dret públic (acadèmies), s’atorguen a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència (actualment
Conselleria de Presidència) les potestats administratives referents a la institució i al funcionament de les acadèmies.
3. L’article 10 de l’Ordre de 13 de juny de 1994 per la qual es regula el Registre Administratiu d’Acadèmies, estableix que s’han d’inscriure
en el Registre les modificacions dels estatuts d’aquestes corporacions.
4. L’article 12 de l’Ordre esmentada disposa que els estatuts i les seves modificacions es qualificaran en el termini de tres mesos comptats des
de la data de presentació de la documentació. Així mateix, el punt 4 d’aquest article diu que una vegada qualificats els estatuts o les seves
modificacions, es publicaran en el Diari Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5. L’article 2 del Decret 12/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que atorga les competències en matèria
de Reials Acadèmies a la Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior de la Conselleria de Presidència.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Qualificar positivament la modificació d’estatuts de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, annexos a
aquesta Resolució.
2. Ordenar la inscripció d’aquests nous Estatuts en el full registral corresponent del Registre d’Acadèmies de les Illes Balears.
3. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
4. Notificar aquesta Resolució a la corporació sol·licitant.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de
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Presidència, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També es pot interposar directament un
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini
de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 29 de setembre de 2015
El conseller de Presidència
Marc Pons i Pons

ANNEX
REIAL ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE LES ILLES BALEARS

ESTATUTS

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
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La Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, fundada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, és una
Corporació de Dret públic, amb personalitat jurídica pròpia. Es regeix per aquests estatuts i per les disposicions legals que li siguin aplicables.
Article 2
Els fins de l’Acadèmia són l’estudi i la investigació del Dret, la col·laboració en la reforma de la legislació i el foment de la cultura jurídica.
Article 3
Per a la realització dels seus fins, l’Acadèmia es podrà valer dels següents mitjans:
1. L’estudi, discussió i debat doctrinal, històric i pràctic, de temes jurídics, en sessions privades i públiques.
2. La col·laboració en treballs científics d’altres institucions jurídiques espanyoles o estrangeres i la relació amb aquestes i amb
jurisconsults d’altres països.
3. L’estudi de les disposicions legals per orientar la seva aplicació, formular propostes de reforma i concórrer a les informacions
públiques sobre la nova legislació, dedicant especial consideració al Dret propi de les Illes Balears.
4. La formulació d’informes i dictàmens sobre qüestions jurídiques.
5. L’organització de congressos jurídics i la participació en els que organitzin altres institucions.
6. La convocatòria de concursos per a premiar treballs, publicats o inèdits, sobre temes jurídics.
7. La creació de càtedres i l’organització de conferències i seminaris per a la formació i difusió de la cultura jurídica.
8. La utilització de la biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, a la qual s’aportarà un exemplar de totes les
publicacions de l’Acadèmia.
9. Qualssevol altres mitjans de formació jurídica i de promoció de les ciències jurídiques que es cregui convenient de posar en
pràctica.
Article 4
Serà seu de l’Acadèmia la de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears mentre no disposi de seu pròpia.
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TÍTOL II
ORGANITZACIÓ DE L’ACADÈMIA
CAPÍTOL I
COMPOSICIÓ
Article 5
L’Acadèmia es compon:
1. De vint Acadèmics de Número
2. Dels Acadèmics Emèrits
3. D’Acadèmics d’Honor
4. Dels Acadèmics Corresponents
CAPÍTOL II
ACADÈMICS DE NÚMERO I EMÈRITS
Article 6
Per ser elegit Acadèmic de Número s’ha de tenir el títol de Doctor o Llicenciat en Dret, haver-se distingit en la investigació, estudi o pràctica
del Dret, estar domiciliat en el territori de les Illes Balears i ser proposat per tres Acadèmics de Número, que hauran de relacionar en la seva
proposició els treballs jurídics i les activitats científiques i professionals del candidat.
Article 7
Quan es produeixi la vacant d’un Acadèmic de Número, per les causes previstes en aquest article, serà anunciada pel President a la primera
sessió que se celebri.
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Si la vacant s’hagués produït per defunció, es designarà l’Acadèmic o els Acadèmics que hagin de pronunciar la necrològica a la sessió
següent.
Si la vacant s’hagués produït per renúncia, l’Acadèmic de Número renunciant passarà a tenir automàticament la condició d’Acadèmic Emèrit,
tret que a l’escrit de renúncia expressi la seva voluntat en sentit contrari, i sempre que tingui a l’Acadèmia una antiguitat superior a deu anys.
Article 8
L’elecció d’un nou Acadèmic es farà en sessió ordinària, durant els tres mesos següents a la producció de la vacant, si bé es podran no
computar a aquests efectes els mesos de juliol, agost i setembre.
Article 9
Resultarà elegit qui obtengui la majoria absoluta dels Acadèmics de Número, sense que s’admeti el vot per representació. La votació serà
secreta, mitjançant l’ús de paperetes.
Article 10
Si cap candidat obtingués la majoria absoluta, se celebrarà una nova votació abans d’un mes entre els dos candidats que haguessin tingut el
major nombre de vots; o entre més de dos si s’hagués produït algun empat per als primers llocs, i resultarà elegit el qui obtengui la majoria de
vots dels Acadèmics presents a la reunió; i, en cas d’empat, resultarà elegit el de major edat.
Article 11
L’elecció es notificarà a l’Acadèmic elegit, el qual haurà d’acceptar-la per escrit en el termini d’un mes; i se’l rebrà com a Acadèmic de
Número mitjançant la lectura del discurs d’ingrés en una sessió pública de l’Acadèmia. Mentrestant, podrà assistir a tots els actes i activitats
de l’Acadèmia amb veu però sense vot.
Article 12
L’Acadèmic electe redactarà el discurs d’ingrés sobre el tema jurídic que lliurement elegeixi, i l’haurà de lliurar en el termini d’un any a
comptar des de la data de l’elecció, termini que podrà ser prorrogat per tres mesos més si l’Acadèmia ho creia justificat.
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Article 13
Rebut el text del discurs pel President, aquest designarà l’Acadèmic de Número que llegirà la resposta en nom de l’Acadèmia, el qual
disposarà d’un termini de tres mesos per a la seva redacció. El discurs d’ingrés del nou Acadèmic haurà de ser informat favorablement pel
Censor.
Complits aquest tràmits, la Junta de Govern convocarà la corresponent sessió pública per a la recepció del nou Acadèmic, en la què se li
imposarà la medalla acadèmica i se li donarà el corresponent diploma.
Article 14
Si l’Acadèmic electe deixés transcórrer els terminis indicats a l’article 12 sense lliurar el seu discurs d’ingrés, el President el considerarà
decaigut en els seus drets i declararà la vacant. Això sens perjudici que l’Acadèmia li concedeixi un nou i definitiu termini en el cas que hagi
motivat la demora del lliurament del discurs un cas de força major.
Si fos l’Acadèmic de Número encarregat de respondre el discurs el qui no el fes en el termini fixat, el President el suplirà en la forma que
consideri oportuna.
Article 15
Els Acadèmics de Número estan obligats a contribuir amb els seus treballs jurídics als fins de l’Acadèmia, a realitzar els encàrrecs i les
ponències que se’ls encomanin, a emetre informes quan se’ls encarreguin i a assistir a les sessions.
Hauran de presentar un exemplar de totes les seves publicacions jurídiques per a la biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats.
En reprendre les sessions després de les vacances d’estiu, el Secretari comunicarà a l’Acadèmia el nombre d’Acadèmics de Número que
durant tot el curs anterior no hagin assistit a cap sessió acadèmica, perquè s’acordi, mitjançant una votació, si se’ls consideren decaiguts en
els seus drets i es declara la vacant. Això no serà procedent quan la inassistència hagi estat motivada per causes justificades.
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Article 16
Els Acadèmics de Número gaudiran de les facultats, prerrogatives i honors que les disposicions legals i aquests estatuts els confereixin.
Tindran tractament d’Il·lustríssim Senyor –i el President el d’Excel·lentíssim Senyor-, i usaran com a distintiu la medalla acadèmica, que
contendrà a l’anvers l’emblema de la Justícia sobre l’escut de les Illes Balears i en el revers la inscripció “Reial Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de les Illes Balears. Acadèmic de Número”.
Als actes corporatius solemnes vestiran la toga amb els atributs que els corresponguin i duran posada la medalla acadèmica.
Els Acadèmics Emèrits gaudiran dels mateixos drets, facultats, prerrogatives i honors que els Acadèmics de Número, tret del dret de vot i el
de formar part de la Junta de govern, i estaran exempts de les seves obligacions.
Article 17
La renúncia al càrrec d’Acadèmic de Número s’haurà de formular per escrit i serà acceptada en una sessió ordinària. Tot seguit es declararà la
vacant corresponent. En tenir lloc la renúncia, l’Acadèmic de Número renunciant passarà automàticament a tenir la condició d’Acadèmic
Emèrit, tret que a l’escrit de renúncia expressi la seva voluntat en sentit contrari, i sempre que tingui a l’Acadèmia una antiguitat superior a
deu anys.
Igualment, els Acadèmics de Número que passin a residir fora del territori balear hauran de comunicar-ho al President, el qual ho posarà en
coneixement de l’Acadèmia, que els declararà Acadèmics Corresponents i anunciarà la vacant. Si retornessin, tindran dret a recuperar la
condició anterior i a ocupar la primera vacant que es produeixi.
CAPÍTOL III
DEL DEGÀ DEL COL·LEGI D’ADVOCATS DE LES ILLES BALEARS
Article 18
El Degà del Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, com a representant de la Corporació fundadora de l’Acadèmia, tindrà dret a assistir amb
veu a totes les sessions i a tots els actes acadèmics.
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CAPÍTOL IV
ACADÈMICS D’HONOR I CORRESPONENTS
Article 19
Seran Acadèmics d’Honor les persones espanyoles o estrangeres que l’Acadèmia consideri mereixedores d’aquesta distinció, en atenció als
seus mèrits o per la seva col·laboració amb la Corporació.
L’Acadèmia podrà elegir Acadèmics Corresponents entre juristes que estiguin disposats a col·laborar amb els fins de l’Acadèmia.
Article 20
L’elecció dels Acadèmics d’Honor tindrà lloc a proposta de tres Acadèmics de Número i mitjançant el vot favorable de la majoria absoluta
dels Acadèmics de Número de la Corporació. No podran votar els absents.
L’elecció dels Acadèmics Corresponents es podrà dur a terme en qualsevol sessió acadèmica mitjançant el vot majoritari dels Acadèmics que
hi siguin presents.
Article 21
Els Acadèmics d’Honor ostentaran els mateixos drets que els Acadèmics de Número, a excepció del dret de vot i de formar part de la Junta
de Govern; no obstant això, estaran exempts de les seves obligacions.
Article 22
Els Acadèmics Corresponents comunicaran a l’Acadèmia tot el que creguin d’interès per als fins acadèmics, podran assistir a les sessions de
l’Acadèmia, amb veu però sense vot, i podran també utilitzar els mitjans d’estudi i d’investigació de què la Corporació disposi.
CAPÍTOL V
COMISSIONS ACADÈMIQUES
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Article 23
L’Acadèmia podrà crear unes Comissions especials, permanents o temporals, per a l’estudi i la tramitació de determinats assumptes. Podran
estar compostes per Acadèmics i per altres juristes que siguin considerats com a especialistes en una determinada matèria.
TÍTOL III
RÈGIM DE L’ACADÈMIA
CAPÍTOL I
JUNTA DE GOVERN
Article 24
L’òrgan rector de l’Acadèmia serà la seva Junta de Govern, que composen el President, el Vicepresident, el Censor, el Tresorer, el Secretari i
el Vicesecretari.
Article 25
L’elecció d’aquests càrrecs ho serà per un període de quatre anys, i podran ser reelegits en els seus càrrecs una sola vegada.
Article 26
L’elecció de tots els càrrecs serà per votació secreta i per majoria de vots dels Acadèmics presents, en una sessió de l’Acadèmia que s’ha de
celebrar en el mes de Desembre de l’any en què expirin els càrrecs.
Article 27
Les funcions de la Junta de Govern seran:
1. Dirigir la Corporació.
2. Representar-la en les relacions exteriors de l’Acadèmia, fins i tot en judici. Normalment aquesta representació l’ostentarà el

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 182
15 de desembre de 2015
Fascicle 239 - Sec. III. - Pàg. 47638

President, però la Junta de Govern podrà nomenar a d’altres membres per a qüestions concretes, atorgant-los els poders i atribucions
que estimi necessaris.
3. Fixar la quantia dels drets d’expedició de títols i certificacions, d’acord amb els pressupostos de la Corporació.
4. Elaborar el projecte de pressupostos que ha de ser presentant per a la seva aprovació per l’Acadèmia, aprovar els comptes parcials
i acordar, si s’escau, transferències i crèdits.
5. Acordar el nomenament i el cessament dels empleats de l’Acadèmia.
6. Organitzar la distribució dels fons de l’Acadèmia.
7. Les altres funcions que els estatuts els confereixin.
Es prendran tots els acords per majoria absoluta de vots.
Article 28
Seran atribucions del President de l’Acadèmia:
1. Presidir els actes acadèmics
2. Representar la Corporació.
3. Vetllar pel compliment dels estatuts i acords de l’Acadèmia i de la seva Junta de Govern.
4. Distribuir les tasques acadèmiques.
5. Convocar les Juntes de Govern i les sessions ordinàries i extraordinàries, anunciar els actes acadèmics i convidar a aquests.
6. Signar la documentació oficial.
7. Ordenar pagaments i signar, juntament amb el Tresorer, l’obertura de comptes corrents i la disposició dels seus fons. En tot cas, la
disposició dels fons precisarà de la signatura conjunta de dos membres de la Junta de Govern.
8. Autoritzar les credencials per representar l’Acadèmia en congressos, conferències i actes oficials.
9. Prendre les mesures que siguin oportunes en cas d’urgència, donant compte posteriorment a l’Acadèmia o a la Junta de Govern,
segons els casos.
10. Qualssevol altres atribucions que els corresponguin segons aquests estatuts.
Article 29
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Correspondrà al Censor informar els discursos d’ingrés dels nous Acadèmics de Número, així com les atribucions que li siguin especialment
conferides per la Junta de Govern.
Article 30
El Tresorer elaborarà els pressupostos, realitzarà els cobraments que siguin procedents, efectuarà els pagaments d’acord amb que preveu
l’article 28.7, custodiarà els fons de l’Acadèmia i prepararà els balanços.
Article 31
El Secretari aixecarà acta de les sessions de l’Acadèmia, expedirà les certificacions, redactarà la documentació oficial, prepararà i llegirà la
memòria del curs acadèmic i tindrà al seu càrrec l’arxiu i els llibres oficials de l’Acadèmia.
Article 32
El Vicepresident i el Vicesecretari substituiran el President i el Secretari, respectivament, en el cas d’absència i ocuparan interinament els
càrrecs si es produís la seva vacant.
CAPÍTOL II
SESSIONS DE L’ACADÈMIA
Article 33
L’Acadèmia celebrarà sessions ordinàries i extraordinàries.
Les unes i les altres hauran de ser convocades pel President, amb quatre dies d’antelació com a mínim, que adjuntarà a la convocatòria l’ordre
del dia de la reunió.
Article 34
Les sessions ordinàries se celebraran al menys una vegada al trimestre durant el curs acadèmics, que començarà l’octubre i acabarà el mes de
juny de la següent anualitat.
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A la primera sessió del curs, l’Acadèmia fixarà els temes científics o pràctics que es debatran durant aquest, amb designació de les ponències
o comissions acadèmiques encarregades del seu estudi.
Les sessions extraordinàries es convocaran per tramitar els assumptes urgents, sempre que la Junta de Govern ho cregui convenient o ho
sol·licitin, almenys, tres Acadèmics de Número, que hauran d’expressar en la sol·licitud els assumptes a tractar.
Article 35
Hi haurà acord sobre els assumptes que figurin a l’ordre del dia de les sessions ordinàries i extraordinàries si voten a favor la majoria dels
Acadèmics de Número presents, sempre que en aquests estatuts no s’hagi establert un quòrum de votació distint.
Article 36
L’Acadèmia celebrarà, a més, sessions públiques i solemnes. Tindran necessàriament aquest caràcter:
1. L’acte inaugural del curs, en el qual el Secretari llegirà la memòria del curs anterior i el President o l’Acadèmic de Número en qui
delegui pronunciarà el discurs d’obertura.
2. Les sessions d’ingrés d’Acadèmics de Número. El discurs d’ingrés d’algun d’aquests podrà fer de discurs d’obertura de curs.
3. Els actes de lliurament de premis en concursos convocats per l’Acadèmia.
TÍTOL IV
PUBLICACIONS I CONCURSOS
Article 37
L’Acadèmia publicarà els discursos d’inauguració de curs, els d’ingrés i les memòries anuals. També podrà acordar que es publiquin els
dictàmens emesos, les conferències impartides, les actes dels congressos jurídics i les obres premiades en els concursos convocats per la
Corporació, així com qualssevol altres treballs que estimi d’interès.
Article 38
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L’Acadèmia podrà convocar concursos nacionals o internacionals per premiar obres o treballs jurídics sobre les matèries que determini.
A les bases del concurs i en els diplomes d’adjudicació dels premis es farà constar el nom de les persones naturals o jurídiques que hagin
intervingut en la seva dotació, tret que aquestes s’hi hagin manifestat en contra.
Article 39
L’Acadèmia disposarà dels següents recursos econòmics:
1. Els drets que procedeixin per l’expedició de títols i certificacions.
2. Les subvencions que li concedeixin les persones jurídiques de dret públic.
3. Els donatius de persones naturals o jurídiques.
4. Les rendes del seu patrimoni.
5. El producte de la venda de les seves publicacions.
Article 40
El Tresorer presentarà a la Junta de Govern el pressupost per al curs entrant, així com l’estat de comptes de l’anterior, que elevarà a
l’Acadèmia per a la seva aprovació definitiva a la primera sessió del curs que se celebri.
TÍTOL VI
REGLAMENTS, MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ DE L’ACADÈMIA
Article 41
A proposta de la Junta de Govern i per acord de la majoria absoluta dels Acadèmics de Número que integren la Corporació, es podran dictar
reglaments generals o especials per al desenvolupament dels estatuts.
Amb els mateixos requisits es podran modificar aquests estatuts així com acordar l’extinció de la Corporació.
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Article 42
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L’Acadèmia té la naturalesa d’entitat de duració indefinida. Però si acordés la seva extinció, els seus béns i drets passarien a pertànyer a
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.
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