Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany
Membre del Consell Consultiu de les Illes Balears de 2015 ençà.

És llicenciat en dret (1991) per la Universitat de Navarra, amb una nota mitjana
d’excel·lent. Durant la carrera va fer pràctiques en el despatx del senyor José
Francisco Ramis de Ayreflor López-Pinto, procurador dels tribunals. Un cop
finalitzada la carrera, i fins a setembre de 1998, preparà les oposicions al títol de
notari. Ha obtingut, amb una mitjana de 7,5 sobre 9, el certificat IELTS expedit per la
Universitat de Cambridge.
Com a lletrat en exercici, es va incorporar el 1999 al despatx Melià & Capellà, que
fou absorbit l’any 2000 per Cuatrecasas. A mitjan 2002, ambdós despatxos decidiren
separar-se, per aquest motiu s’incorporà a Capellà & Associats.
Compaginà aquests treballs, entre 1999 i 2003, amb la gestió de l’assessoria jurídica
i la direcció lletrada en assumptes contenciosos de l’Ajuntament de sa Pobla,
especialment en temes urbanístics.
El juliol de 2003 el nomenaren secretari general de la Conselleria de Medi Ambient
del Govern de les Illes Balears; ocupà el càrrec fins al 30 de juny de 2007. En aquest
període amplià els seus coneixements de dret administratiu, especialment en els
àmbits de dret ambiental i funció pública. Durant aquests quatre anys va mantenir la
baixa en l’exercici professional perquè era incompatible.
Entre el 19 de novembre de 2007 i l’1 de desembre de 2010, treballà com a empleat
laboral fix a jornada completa, en la categoria d’assessor jurídic, a Sa Nostra de
Renting SA, si bé prestava serveis també per a Sa Nostra d’Inversions EFC SA. Així
mateix, continuava en l’exercici actiu professional.
De l’1 de desembre de 2010 al 30 de setembre de 2013, tornà a preparar les
oposicions per a l’obtenció del títol de notari, tot i que es mantingué en l’exercici actiu
professional.
Des del 30 de setembre de 2013, ha exercit com a advocat, i ha assumit l’assessoria
urbanística i administrativa o contenciosa administrativa de diversos ajuntaments, sia
com a assessorament continuat o per a recursos contenciosos en concret.
En l’exercici de la seva carrera professional, treballa en les diferents branques del
dret privat (civil, mercantil, hipotecari i immobiliari-registral, i processal). També s’ha
centrat en l’àmbit del dret públic, en temes administratius, especialment urbanístics.

