
part més filosòfica, a la col.lecció «Textos Filosòfics» d’Edicions 62, amb el títol El llibre

de les criatures [1992], i la més teològica, a la col.lecció «Clàssics del Cristianisme» de

Proa, amb el títol Llibre de l’home caigut i redimit [1995]) i li ha dedicat dos llibres im-

portants: Les sources de la pensée philosophique de Raimond Sebond (Ramon Sibiuda)

(París, Champion, 1994) i La filosofia de Ramon Sibiuda, Premi Joaquim Carreras i Ar-

tau de Filosofia de 1993 (Barcelona, IEC, 1997). I cal afegir-hi encara el seu projecte es-

trella, l’anunciada edició crítica del Liber creaturarum, tasca ingent per a la qual Jaume

de Puig és, sense cap dubte, la persona més ben preparada que existeix.

Jaume de Puig és, en aquest moment, un dels nostres millors medievalistes, el nos-

tre millor coneixedor, juntament amb Perarnau, del pensament català medieval (sempre

en el context del pensament europeu), en la línia dels traspassats germans Carreras i Ar-

tau, Miquel Batllori, Eusebi Colomer i de l’encara feliçment actiu i diverses vegades es-

mentat Josep Perarnau.

Després de tot això, seria balder parlar del compromís de Jaume de Puig amb la

cultura catalana, a l’estudi i la defensa de la qual ha dedicat el millor de la seva vida. La

seva obra escrita és quasi íntegrament en català, amb l’excepció del ja mencionat llibre en

francès sobre Ramon Sibiuda.

Text llegit pel senyor Pere Lluís Font en el Ple del dia 31 de març de 2008

Josep-Enric Rebés i Solé

osep-Enric Rebés i Solé (Barcelona,

1940) és advocat i, des de l’any 1988, professor de dret administratiu de la Universitat

Abat Oliba CEU, on ha estat també professor de dret públic de Catalunya (2003-2006).

De la seva activitat docent cal destacar el seu pas per la Universitat de Barcelona, on va ser

professor de teoria de l’Estat (Facultat de Ciències Econòmiques, 1968-1970) i d’història

del dret (Facultat de Dret, 1967-1987).
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Ha ocupat, entre altres, els càrrecs de secretari tècnic de l’Alcaldia de Barcelona

(1975-1977), de cap del Servei Contenciós de l’Ajuntament de Barcelona (1977-1980),

de conseller general de Caixa de Catalunya (en representació de la Diputació de Barcelo-

na, corporació fundadora) i de director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

(1980-1989). Ha estat membre del Consell Rector de l’Institut d’Estudis Autonòmics de

la Generalitat de Catalunya (1995-2005). És membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i

Legislació de Catalunya i de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalu-

nya, de la qual va ser el president durant el període 1995-2005.

Ha estat distingit amb els premis de fi de carrera de la Fundació Condes de Godó

de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, per vocació jurídica, rendiment

acadèmic i compatibilització amb el treball, i de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de

Barcelona, per expedient acadèmic. També ha rebut el Premi Duran i Bas, concedit per

l’Ajuntament de Barcelona, per la monografia de dret català Usufructo de montes en el

derecho catalán (1964).

És autor de nombrosos articles (alguns publicats a la Revista Jurídica de Catalu-

nya) i ha participat en llibres col.lectius, com ara El derecho civil catalán en la jurispru-

dencia, Manual de dret tributari local, Miscel.lània en homenatge a Josep Maria Vilase-

ca i Marcet: Una contribució a l’anàlisi de la societat catalana contemporània, Quinze

anys de la llei catalana de fundacions privades, etc. L’any 2002 va pronunciar el discurs

d’ingrés com a membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, amb

el títol «Reflexions sobre la responsabilitat sanitària de l’Administració».

És membre dels consells de redacció de diferents revistes i publicacions, com ara

Revista Catalana de Dret Públic, Revista de Llengua i Dret o Textos Jurídics Catalans.

Cal destacar que va ser el fundador i el promotor de les dues primeres.

El seu compromís amb la cultura catalana queda palès amb la seva col.laboració

en iniciatives com el II Congrés Jurídic Català (1970), el Congrés de Cultura Catalana

(1977), el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986) i la Comissió del

Mil.lenari de Catalunya (1988).

Ha presentat i pronunciat multitud de ponències, conferències i comunicacions.

Ha tractat sobretot qüestions relacionades amb l’organització de les administracions pú-

bliques (especialment, els recursos humans d’aquestes), amb el dret fiscal i també amb la

responsabilitat sanitària de l’Administració.

Text llegit pel senyor Enric Argullol i Murgadas en el Ple del dia 31 de març de 2008
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