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La consellera de Justícia, Pilar Fernández
Bozal, lliura el Premi Puig Salellas, en la
tercera edició del guardó, instaurat pel
Col·legi de Notaris de Catalunya

En aquesta ocasió va resultar escollit el jurista Josep Joan
Pintó, per la seva trajectòria professional i, especialment,

per la seva destacada contribució a l’estudi del dret civil
català

La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, va lliurar ahir al

vespre el III Premi Puig Salellas, en el decurs d’un acte organitzat
pel Col·legi de Notaris de Catalunya, en el qual va ser guardonat

Josep Joan Pintó, jurista de reconegut prestigi especialitzat en
l’estudi del dret civil català.

La consellera va destacar la trajectòria professional del guardonat
i va afirmar que “en l’àmbit de l’estudi del dret civil català és

reconegut com un dels més insignes juristes catalans
contemporanis i ha enriquit la nostra producció jurídica amb les

seves aportacions en institucions tan destacades com la Comissió
Jurídica Assessora, l’Acadèmia de Jurisprudència i el Col·legi

d’Advocats. Aquesta trajectòria li va ser reconeguda l’any 1999
per la Generalitat de Catalunya amb l’atorgament de la Creu de

Sant Jordi”.

Durant el seu parlament, Fernández Bozal va recordar que

recentment s’ha commemorat el 50è aniversari de l’aprovació de
la Compilació del dret civil de Catalunya, iniciada el 21 de juliol de

1960. “Fou una època molt fèrtil, tant en la producció
d’excel·lents textos jurídics que van establir les bases del dret

català modern, com en l’aparició d’insignes juristes que van
conformar l’escola jurídica catalana, molts dels quals eren

il·lustres notaris”, va afegir la consellera.

La consellera va afirmar que “aquesta tasca codificadora, el Premi

impulsat per la institució i les persones guardonades en aquestes
edicions actuen com a estímul del Govern en el gran repte que

s’ha autoimposat, de concloure el Codi civil català, iniciat al segle
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anterior. I va continuar dient que "volem que aquest Codi tingui

un caràcter obert i comprensiu de la matèria civil, adaptada a les
necessitats de la societat actual”.

Pilar Fernández Bozal va finalitzar la seva intervenció manifestant
que “a data d’avui som un pas més a prop de culminar els treballs

de codificació que han de concloure el Codi civil català”. Per la seva
banda, el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles

Ollé, ha manifestat que "aquest premi fa palès el compromís i la
imbricació del notariat en el si de la comunitat jurídica catalana, i

potencia el nostre dret i els nostres juristes, tot subratllant la
importància a Catalunya del dret en general i del dret civil en

particular".

Arxius adjunts

Departament/s Justícia
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