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Presentació de la candidatura de Josep-Enric Rebés i Solé
com a membre numeràri de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC

Josep-Enric Rebés i Solé

Josep-Enric Rebés i Solé (Barcelona, 1940) és advocat i des de l’any 1988 professor de Dret
Administratiu de la Universitat Abat Oliba, on havia 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, 19681970) i d’Història del Dret (Facultat de Dret, 1967-1987).
Ha ocupat, entre d’altres, els càrrecs de Secretari Tècnic de l’Alcaldia de Barcelona (19751977), 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 Barcelona, 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 Catalunya, de la qual va ser el president
durant el període 1995-2005.
Ha estat distingit amb els Premis 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 Catalunya) i ha
participat en llibres col·lectius com ara El derecho civil catalán en la jurisprudencia, Manual de
Dret tributari local, Miscel·lània en homenatge a Josep Maria Vilaseca i Marcet. Una contribució
a l’anàlisi de la societat catalana contemporània, 15 anys de la llei catalana de fundacions
privades,... L’any 2002 va pronunciar el discurs d’ingrés com a membre de l’Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de Catalunya, amb el títol de 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, 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 públiques (incidint
especialment en els recursos humans d’aquestes), amb el Dret fiscal i també amb la
responsabilitat sanitària de l’administració.
ENRIC ARGULLOL
Barcelona, 31 de març de 2008
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