
ANUNCIS

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

ANUNCI sobre la convocatòria per a la provisió de dotze places vacants d’acadèmic numerari a la Reial
Acadèmia Europea de Doctors.

En compliment de l'apartat 17 de l'annex de l'Ordre de 7 de desembre de 1987, per la qual es regula el
Registre d'acadèmies, i de conformitat amb el que estableix l'article 5 dels Estatuts de la Reial Acadèmia
Europea de Doctors, es fa pública la convocatòria de dotze places vacants d'acadèmic numerari a la Reial
Acadèmia Europea de Doctors, d'acord amb la proposta de 8 de setembre de 2021 del secretari de la Reial
Acadèmia, en la qual es fa constar el següent:

“ACORD de convocatòria per a la provisió de diverses places vacants d'acadèmic numerari a la Reial Acadèmia
Europea de Doctors, aprovat per unanimitat de tots els membres de la Junta de Govern el 6 de setembre de
2021.

Es fa pública la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de dotze places d'acadèmic numerari.

Per poder optar a les places esmentades es requereix:

1. Els acadèmics de número seran escollits d'entre els ciutadans de qualsevol país europeu que estiguin en
possessió del títol de doctor expedit per una universitat de reconegut prestigi, a criteri de la RAED i que
estiguin disposats a contribuir desinteressadament al progrés de la humanitat, a l'avenç del pensament i de la
raó i a la qualitat de la ciència, la filosofia, la tècnica o l'art.

2. L'ingrés com acadèmic numerari seguirà el procediment següent:

a) La Junta de Govern declararà la vacant o vacants produïdes, ho comunicarà al departament responsable de
les acadèmies a la Generalitat de Catalunya i tramitarà la publicació de l'acord al diari oficial i a la pàgina web,
en aquest cas, de la pròpia RAED.

b) En el termini de deu dies naturals des de la publicació d'una vacant en el diari oficial, es podran presentar
propostes signades per tres acadèmics numeraris, un d'ells el proposant, acompanyades del currículum
detallat. Cap persona pot postular-se ella mateixa com a candidat.

c) La Comissió d'Admissions, des de la data de finalització del termini anterior, disposarà de 30 dies naturals
per a elevar un informe raonat a la Junta de Govern en el qual proposarà el candidat a cobrir cada una de les
vacants o proposarà deixar-ne una o més desertes.

d) La Junta de Govern proclamarà el nom del candidat o candidats, si hi hagués més d'una vacant, i traslladarà
l'assumpte a la Junta General.

e) Un candidat, per a ser electe, haurà d'obtenir la majoria simple dels vots emesos a la Junta General.

f) L'elecció de nous acadèmics de número serà objecte de publicació a la pàgina web de la RAED.

g) L'acadèmic electe entregarà a la Junta de Govern el seu discurs d'ingrés. La data de lectura serà acordada
per la Junta de Govern, que també designarà l'acadèmic que s'encarregarà d'elaborar i llegir el discurs de
contestació.
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Les propostes, ajustades als impresos normalitzats que es poden recollir a la Secretaria de la Reial Acadèmia
Europea de Doctors (Via Laietana, 32, 3a planta, de Barcelona, telèfon 93.667.40.54), s'hauran de lliurar a la
mateixa Secretaria en el termini de deu dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de setembre de 2021

Jose Manuel Calavia Molinero

Secretari general de la Reial Acadèmia Europea de Doctors

Alfredo Rocafort Nicolau

President de la Reial Acadèmia Europea de Doctors”

Barcelona, 22 de setembre de 2021

Joan Ramon Casals i Mata

Director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació

(21.265.031)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8513 - 30.9.20212/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21265031-2021




