FACULLTAT DE CIÈNCIES
S JURÍDIQUES

La Faculttat de Cièn
ncies Jurídiiques, en l’’actualitat, ofereix trees Graus --Dret, Rela
acions
Laborals i Ocupacióó, i Treball Social-, i ccinc Màsterrs Universiitaris -Màstter Universitari
de Dret A
Ambiental; Màster Universitari
U
i de Dret de l'Empresa i de laa Contracttació;
Màster U
Universitarii d’Estudiis Avançatts en Adm
ministració
ó i Dret P
Públic; Màster
M
Universitaari d’Advoccacia; i Mà
àster Unive rsitari de Sistema
S
de Justícia Peenal.
A principiis del mes d’octubre de
d 1991 l'A
Ajuntament de Tarrago
ona presenttava al con
nseller
ment de laa Generaliitat de Cat
atalunya, Jo
osep Laporrte, l'avantp
tprojecte de les
d'Ensenyam
instal·lacioons de la futtura Facultaat de Ciènciies Jurídiques de la Universitat Roovira i Virgiili, on
s’havia d’impartir la llicenciaturaa de Dret i laa Diplomatu
ura de Relacions Laborrals.
Un any m
més tard es posava en marxa la F
Facultat a la ciutat dee Tarragonaa. En un primer
p
moment, l’ensenyameent de Dret s’ubicava a l'edifici de
d l'Antiga Audiència,
A
situat a la plaça
Pallol. El 7 d'octubrre de 1992, el profes sor Miquell Caminal impartia laa primera classe
c
d’aquest eensenyamennt, amb 126
6 alumnes matriculatss. Per la seeva part, l''ensenyament de
Relacions L
Laborals, coom a contin
nuació dels estudis inicciats a Tarraagona en l’ààmbit de l’E
Escola
Social, s'ubbicava a l'avvinguda de Roma. La llliçó inaugu
ural d’aquelll primer currs acadèmicc de la
Facultat dee Ciències Jurídiques va anar a càrrec del president del
d Consell Consultiu de la
Generalitatt, Franciscoo Fernándezz de Villaviccencio.
Des del prrimer momeent, la Facu
ultat es va pposar al serrvei del terrritori i dels seus estud
diants,
organitzantt unes jornaades sobre els recursoss humans i el mercat laboral,
l
unees jornades sobre
les relacionns patrimonnials entre cònjuges, lees primeress Jornades Universitàri
U
ies Tarrago
onines
de Dret Soocial, i posannt en marxaa un program
ma de docto
orat amb el títol de "Drret a Catalu
unya",
dirigit pel pprofessor Dr.
D Josep M.. Gay Escodda.
El gener dee 1994 es feeia oficial que
q la Faculttat de Ciènccies Jurídiqu
ues seria el primer centtre de
la URV enn establir-see al nou caampus univversitari situ
uat a les an
ntigues caseernes militaars de
Tarragona.. El 14 d'ooctubre de 1997 l'ex magistrat i Ministre d'Obres Púúbliques d'IItàlia,
Antonio dii Pietro, prresidia l'inicci simbòlic de les obrres de la no
ova Facultaat, impartin
nt una
conferència als estudiants sobre "Ètica i pollítica: legaliitat i transpaarència de lla l'administtració
pública”.
L'any 20000 finalitzen les obres i la Facultatt de Ciènciees Jurídiquees s’ubica ddefinitivameent en
l’actual em
mplaçamentt del Camp
pus Catalunnya. Aquestt nou emplaçament coompta amb unes
instal·lacioons modernnes pensadees per oferrir tots less serveis que
q requereeix un estu
udiant
universitarri: aules de docència in
nformatitzaddes, servei de wifi, una sala per a la simulacció de
vistes judiccials i un modern
m
Cen
ntre de Recuursos per a l‘Aprenentatge i la Inv
nvestigació, on la
comunitat universitàrria té a laa seva dispposició un ampli fon
ns bibliogrààfic, de rev
vistes
b
de dad
des, així coom sales de treball, lab
boratoris d’aautoaprenen
ntatge
especialitzades i de bases
d’idiomes, un serveii de présteec de matterial inform
màtic i dee videoconfferència i sales
d’informàttica amb unn servei de suport
s
als esstudiants, docents
d
i inv
vestigadors per a l’apliicació
de les novees tecnologiies al seu treeball, denom
minat “La factoria”.
f
El curs 20001-2002 l'ennsenyamentt de Treball Social passsa a integrarr-se en l’ofeerta formatiiva de
la Facultatt de Ciènciees Jurídiques de la Unniversitat Rovira
R
i Virrgili. Els esstudis de Trreball
social, inicciats a Tarrragona l'any
y 1958 com
m a Assisteents Socials, i a partir de 1985 com
c
a
Treball Soocial, eren fins aquelll moment una diplo
omatura acaadèmica, ddins de l’E
Escola
Universitàrria de Trebball Social Sant
S
Fructuuós de Tarraagona, de titularitat dee l’Arquebisbat i
adscrita a lla Universittat Rovira i Virgili.
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El mateix ccurs 2001-22002 també es modifiquuen els plan
ns d’estudis de la llicennciatura de Dret
D i
la diplomaatura de Reelacions Lab
borals i s’innicien els estudis
e
de segon
s
cicle de Ciènciees del
treball, quee passen a reforçar l’offerta formatiiva de la dip
plomatura de
d Relacionns laborals.
El curs 20002-2003 s’iimplanta du
ues noves tiitulacions: el
e Graduat superior
s
en dret ambieental i
el Mestratgge en dret ambiental, esdevenintt d’aquesta manera en
n un centree de referèn
ncia a
nivell estattal en els estudis i la recerca del D
Dret Ambien
ntal.
L’any 20006 s’intensifica l’apostta docent i investigad
dora de la Facultat
F
am
mb un Prog
grama
Oficial de Postgraus propi,
p
integrat pel Màsster Oficial en Dret Am
mbiental, i eel Màster Oficial
O
en Dret dee l’Empresaa i la Contraactació. Elss estudis dee doctorat d’aquest
d
Proograma han
n estat
distingits aamb “Menciió de Qualittat” pel Minnisterio de Educación.
E
L’any 20009 es proceedeix a la revisió deels plans d’estudis
d
deels ensenyaaments de Dret,
Relacions laborals i Treball Social, per adaptar aq
quests estud
dis al nou Espai Eurropeu
d’Ensenyam
ment Superrior. El resu
ultat final dd’aquest treb
ball de revisió va perm
metre l’apro
ovació
dels nous pplans d’estuudis dels vig
gents Grau dde Dret, Grrau de Relaccions Laborrals i Ocupaació, i
Grau de T
Treball Sociial, que es van comennçar a impaartir el curss 2009-20100, substituin
nt les
antigues lliicenciaturess i diplomattures univerrsitàries.
El curs 2011-2012 s’oofereix per primera
p
veggada el Màsster Universsitari d’Estuudis Avançaats en
Administraació i Drett Públic, i es va proocedir a reformar el pla d’estuudis del Màster
M
Universitarri en Dret de
d l’Empresaa i la Contraactació, perr convertir-llo en un mààster d’un cu
urs de
durada.
El curs 20013-2014 s’implanta ell Màster Unniversitari d’Advocaci
d
a, en col·laaboració am
mb els
Il·lustres C
Col·legis d’Advocats de
d Tarragonna, Reus i Tortosa,
T
com
mpletant aixxí l’actual oferta
o
formativa de postgrauu de la nosstra Facultatt. Aquest màster,
m
en compliment
c
t de la legisslació
actual, habbilita per acccedir a la prrofessió d’aadvocat en teerritori espaanyol.
Cal assenyyalar també que la Facu
ultat de Ciènncies Jurídiq
ques, en aqu
uest breu esspai temporral, ha
establert uuna intensa colaboració amb el m
món professsional, en especial am
mb els Col·legis
professionaals de Gradduats Socials i d’Advoccats de la no
ostra demarrcació i ha oobtingut div
versos
premis i rreconeixements relacio
onats amb la seva acctivitat docent i la quualitat dels seus
ensenyameents.
Així, per ddestacar els més rellevaants, l’any 22003, l’assig
gnatura “Drret i Presó” de la titulacció de
Dret de la Facultat de
d Ciències Jurídiques,, coordinat per Josep Miquel
M
Praats, va obtenir el
Premi del Consell Soocial de la URV
U
a la Q
Qualitat Do
ocent. Aqueest mateix pprojecte va rebre
Distinció Jaume Vicens Vives a laa Qualitat Docent
D
Uniiversitària, ddel Departaament
també la D
d'Universittats, Recercca i Societatt de la Inforrmació de laa Generalitaat de Cataluunya, que prremia
l'excel·lènccia en la docència univ
versitària.
El 31 d’occtubre de 2006 l’Agèn
ncia per a l a Qualitat del
d Sistemaa Universitaari de Catalunya
(AQU) va atorgar a la
l nostra Faacultat un aaccèssit a laa Distinció de la qualittat al sistem
ma de
gestió basaat en la norm
ma ISO 900
01 per al proojecte de qu
ualitat docen
nt de la Facuultat de Cièències
Jurídiques de la URV..
mbiental” de
d la Faculltat de Cièències
L’any 20007, el projeecte de la “Clínica JJurídica Am
Jurídiques,, coordinat pel Dr. Anttoni Pigrau Solé, va ob
btenir el Preemi del Connsell Social de la
URV a la Q
Qualitat Docent.
L’any 2011, el projeccte "Programa formatiiu per a esttudiants xin
nesos a la U
URV”, implicant
docents dee diversos departament
d
s i facultatss (entre ellees, la Faculttat de Ciènccies Jurídiqu
ues) i
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coordinat pper Esther Forgas
F
i An
ntoni Nomdeedeu de la Facultat
F
de Lletres, va obtenir el Premi
P
del Conselll Social de la URV a la
l Qualitat D
Docent. Aq
quest mateix
x projecte vva rebre tam
mbé la
Distinció Jaume Viccens Vives a la Quallitat Docen
nt Universitària de laa Generalitat de
Catalunya,, que premiaa l'excel·lèn
ncia en la doocència univ
versitària.
Uns premiis i distincioons que s’eemmarquen en l’apostaa per l’exceel·lència enn els seus esstudis
que des deels seus iniccis ha fet la Facultat dde Ciènciess Jurídiquess de la Univversitat Rovira i
Virgili i quue es veu reforçada
r
amb
a
el Grupp d’Innovacció Docent de la Facuultat de Cièències
Jurídiques de la URV
V, creat l’an
ny 2005 peer un nomb
brós grup dee professorss amb l’objjectiu
col·laborarr en la implantació de fórmules
f
inn
nnovadores aplicades
a
a la docènciaa universitàrria en
benefici deels nostres estudiants.
e

