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DADES PERSONALS

Marina RODRÍGUEZ BEAS

D.N.I.: 39.903.730-H
Data i lloc de naixement: Reus (Tarragona), 12 de juny de 1986
Domicili: C/ Sol i Ortega, núm. 4, esc. 8, 3-B, Reus (Tarragona), C.P. 43204
Telèfon: 691 411 781 (mòbil) / 977 75 49 96 (particular) / 977 55 83 39 (Universitat
Rovira i Virgili)
Adreça electrònica:

marina.rodriguez@urv.cat (Universitat Rovira i Virgili),

marinabeas@hotmail.com (particular)
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I. FORMACIÓ ACADÈMICA

1. Estudis realitzats
-

Llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili (promoció 2004-2009).

-

Màster en Gestió i Dret Local, VII edició, Diplomatura de postgrau en Dret
Local (curs acadèmic 2009-2010), Diplomatura de postgrau en Dret urbanístic
(curs acadèmic 2010-2011), Escola Administració Pública de Catalunya
Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili.

-

Màster Oficial en Dret Ambiental, Universitat Rovira i Virgili (promoció
2010-2012).

-

Doctora en Dret per la Univeristat Rovira i Virgili. Qualificació de la Tesi
Doctoral (El comerç a l’ordenament jurídic espanyol: l’urbanisme comercial i
la sostenibilitat urbana): Excel·lent cum laude per unanimitat. Directores:
Dra. Judith Gifreu i Font i la Dra. Lucía Casado Casado.

2. Idiomes
-

Certificat de nivell de suficiència del català C.

-

Llengua francesa: coneixements mitjans en lectura, expressió oral i escrita.

-

Llengua anglesa: coneixements mitjans en lectura, expressió oral i escrita.

3. Assistència a Cursos i Seminaris de formació
3.1. Assistència a cursos de suport a la docència i de formació per a la docència
universitària
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-

Curs RefWorks: gestor de referències bibliogràfiques, de 3 hores de durada,
realitzat a Tarragona el 21 de juny de 2011, organitzat per l’Institut de
Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili.

-

Curs Pla de Treball I. Facultat de Lletres. Programa Formatiu de Grau
Comunicació, de 2 hores de durada, realitzat a Tarragona el 7 de juliol de
2011, organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat
Rovira i Virgili.

-

Curs Avaluació dels aprenentatges, de 4 hores de durada, realitzat a Tarragona
el 14 de febrer de 2012, organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació de
la Universitat Rovira i Virgili.

-

Curs Bases de dades Lexis nexis/vlex, de 3 hores de durada, realitzat a
Tarragona el 16 de maig de 2012, organitzat per l’Institut de Ciències de
l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili.

-

Curs Parlar en públic: Curs d'expressió i comunicació oral, de 12 hores de
durada, realizat a Tarragona el 31 de gener de 2013, organitzat per l’Institut de
Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili.

-

Curs Introducció a l’Entorn Virtual de Formació (Moodle I), de 15 hores de
durada, realitzat a Tarragona el 3 de fenrer de 2014, organitzat per l’Institut de
Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili.

-

Curs Introducció al recorregut de la docència presencial a la no presencial,
de 4 hores de durada, realitzat a Tarragona el 7 d’abril de 2014, organitzat per
l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili.

-

Curs E-activitats i interacció en docència no presencial, de 4 hores de durada,
realitzat a Tarragona el 13 de maig de 2014, organitzat per l’Institut de
Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili.

-

Curs Entorn virtual de formació. Més enllà dels aspectes bàsics (Moodle II),
de 15 hores de durada, realitzat a Tarragona el 15 de maig de 2014, organitzat
per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili.

-

Curs L’ús de l’Excel a l’avaluació continuada: nivell inicial, de 3 hores de
durada, realitzat a Tarragona el 26 d’octubre de 2015, organitzat per l’Institut
de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili.
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3.2. Assistència a cursos, jornades i seminaris de l’àmbit disciplinar en què
s’insereix l’activitat docent i investigadora
-

VI Jornades de Dret Processal: La reforma del Dret Processal, organitzades
per la Universitat Rovira i Virgili, celebrades a Tarragona, abril 2005.

-

X Seminari de Dret Internacional Humanitari: Nous reptes en la protecció de
les víctimes dels conflictes armats, organitzat per la Universitat Rovira i
Virgili, celebrat a Tarragona, març 2006.

-

I Congrés internacional de Dret de l’esport, organitzat per la Universitat
Rovira i Virgili, celebrat a Tarragona, octubre 2006.

-

Seminari Dret, Política i societat: Administracions publiques, organitzat per la
Universitat Rovira i Virgili, celebrat a Tarragona, novembre 2006.

-

VII Jornades de Dret Processal: El procés d’execució civil, organitzat per la
Universitat Rovira i Virgili, celebrat a Tarragona, març 2007.

-

4rt Congrés de Dret civil català: La propietat horitzontal, organitzat per la
Universitat Rovira i Virgili, celebrat a Tarragona, novembre 2007.

-

Seminari Negocis ètnics, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili, celebrat
a Tarragona, desembre 2007.

-

Seminari Els maltractaments en les diferents etapes de la vida, organitzat per
la Universitat Rovira i Virgili, celebrades a Tarragona, març 2009.

-

I Jornades sobre Cooperativisme, organitzades per la Universitat Rovira i
Virgili, celebrades a Tarragona, abril de 2009.

-

Jornades d’Associacionisme, organitzades per la Universitat Rovira i Virgili,
celebrades a Tarragona, juny de 2009.

-

VII Congreso Nacional de Derecho Ambiental, organitzat per l’Associació de
Dret Ambiental Espanyol (ADAME) i celebrat els dies 22, 23 i 24 de 2009, al
Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

-

I Fòrum d’Actualització en Dret Local, seminari de Dret Local, organitzat per
la Universitat Rovira i Virgili, la FURV, la Càtedra Antoni Pedrol i Rius,
d’estudis de dret local, celebrat a Reus, 2009-2010.

-

Jornada Actividades comerciales en los municipios catalanes, organitzat per
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, Càtedra Enric Prat de la
Riba, d’Estudis Jurídics Locals, Universitat Autònoma de Barcelona,
Tarragona, 2010.
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-

Jornades d’estudi “L’Organització Territorial a Catalunya: Perspectives de
futur”, organitzades pel Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i
Virgili, mitjançant la Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’Estudis Jurídics Locals,
el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament de la Canonja i l’Ajuntament de la Pobla de
Mafumet, La Canonja i la Pobla de Mafumet, 2010.

-

Jornada “Les finances dels governs locals de Catalunya en el marc de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya”, organitzat per l’Ajuntament de Reus i el
Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant la
Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d’Estudis Jurídics Locals, Reus, 2010.

-

Jornades “L’accés a l’habitatge en el context de crisi- III Jornades
Internacionals de Housing”, organitzades pel Departament de Dret Privat,
Processal i Financer, Tarragona, 2010.

-

II Congreso de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Un nuevo modelo
para una nueva época, organitzat pel Col·legi de Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Madrid, Madrid, 2011.

-

VI Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Administrativo, celebrat a Palma de Mallorca, a la Facultat de Dret de la
Universitat de les Illes Balears, 2011.

-

Seminari Derechos Humanos y Medio Ambiente, organitzat pel Centre
d’Estudis en Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i la Universitat Rovira i
Virgili, celebrat a Tarragona, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la
Universitat Rovira i Virgili, 2011.

-

Jornada la adaptación al cambio climático. Perspectiva técnica y jurídica,
organitzat pel Centre d’Estudis en Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i la
Universitat Rovira i Virgili, celebrat a Tarragona, a la Facultat de Ciències
Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, 2011.

-

Seminari Derecho ambiental y libre prestación de servicios en el mercado
interior, organitzat pel Centre d’Estudis en Dret Ambiental de Tarragona
(CEDAT) i la Universitat Rovira i Virgili, celebrat a Tarragona, a la Facultat
de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, 2011.

-

VII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Administrativo, celebrat a Tarragona, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la
Universitat Rovira i Virgili, 2012.
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-

Seminari Implicaciones legales sobre la reutilización de las aguas residuales,
organitzat pel Centre d’Estudis en Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i la
Universitat Rovira i Virgili, celebrat a Tarragona, a la Facultat de Ciències
Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, 2012.

-

Seminari Comercio y medio ambiente, organitzat pel Centre d’Estudis en Dret
Ambiental de Tarragona (CEDAT) i la Universitat Rovira i Virgili, celebrat a
Tarragona, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i
Virgili, 2012.

-

Seminari Instrumentos financieros y políticos de la Unión Europea en medio
ambiente y energía, organitzat pel Centre d’Estudis en Dret Ambiental de
Tarragona (CEDAT) i la Universitat Rovira i Virgili, celebrat a Tarragona, a
la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, 2012.

-

Seminari el Convenio Europeo del Paisaje y su transposición en diferentes
países europeos, con especial atención a España y Cataluña, organitzat pel
Centre d’Estudis en Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i la Universitat
Rovira i Virgili, celebrat a Tarragona, a la Facultat de Ciències Jurídiques de
la Universitat Rovira i Virgili, 2012.

-

Seminari La implicación del ámbito local en la aplicación del medio ambiente
de la Unión Europea, organitzat pel Centre d’Estudis en Dret Ambiental de
Tarragona (CEDAT) i la Universitat Rovira i Virgili, celebrat a Tarragona, a
la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, 2012.

-

Seminari Políticas públicas y regulación en materia de cambio climático y
vehículos eléctricos recargables en red: una visión comparada entre Estados
Unidos y la Unión Europea, organitzat pel Centre d’Estudis en Dret
Ambiental de Tarragona (CEDAT) i la Universitat Rovira i Virgili, celebrat a
Tarragona, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i
Virgili, 2012.

-

VIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Administrativo, celebrat a Alacant, a la Facultat de Dret de la Universitat
d’Alacant, 2013.

-

Curso de verano La ecologización del mercado: límites jurídicos a las
libertades económicas e incentivos a la responsabilidad social, organitzat per
la Universitat Da Coruña, celebrat a A Coruña, a la Facultat de Dret de la
Universitat Da Coruña, juliol de 2013.
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-

Jornada Reptes i oportunitats davant dels projectes de reforma del règim local
impulsats pel govern estatal i el govern de la Generalitat, organitzat per la
Diputació de Barcelona, celebrat a Barcelona, octubre 2013.

-

IX Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Administrativo, celebrat a Santiago de Compostela, a la Facultat de Dret de la
Universitat de Santiago de Compostela, febrer 2014.

-

12th IUCNAEL Colloquium, organitzat per organitzat pel Centre d’Estudis de
Dret Ambiental de Tarragona i pel Departament de Dret Públic de la
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2014.

-

I Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d'Innovació Docent,
organitzat pel Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques
URV, Tarragona, 2014.

-

Jornada Els reptes de futur per a les administracions públiques catalanes
derivats de les noves directives de contractació pública, organitzat per la
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2014.

-

X Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Administrativo, celebrat a Madrid, organitzat per AEPDA i la Universidad
Rey Juan Carlos, febrer 2015.

-

Jornada sobre el Projecte de llei de simplificació de l’activitat de
l’Administració, organitzat per l’Escola d’Administració Pública, Barcelona,
2015.

-

Jornada 30 anys de la Llei d’Espais Naturals: Aspectes Jurídics, organitzat
pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona i pel Departament de
Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2015.

-

II Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d’Innovació Docent:
entorns b-learning i e-learning, organitzat pel Grup d’Innovació Docent de la
Facultat de Ciències Jurídiques URV, Tarragona, 2015.

-

Jornada 15 anys de vigilància i inspecció ambiental de la indústria. Reflexió
al voltant del model d’Entitats d’Inspecció i Control català, organitzat per la
Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, 2015.

-

Convegno su La Nuova Disciplina Degli Ecoreati, organitzat per la Università
del Salento, Lecce (Italia), 2015.

-

Congreso Derecho ambiental para una economia verde, organitzat per la RED
ECOVER, la Universidade Da Coruña i la Xunta de Galicia, A Coruña, 2015.
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II. SITUACIÓ PROFESSIONAL
1. Situació professional actual
-

Personal Investigador d’accés al SECTI des de l’1 de setembre de 2014.

2. Situació professional anterior
-

Becària Predoctoral de la Universitat Rovira i Virgili des de l’1 de setembre de
2010 al 31 d’agost de 2014.

-

Col·laborador assistència jurídica a Bufete Maresca, Barcelona, d’octubre de
2013 a març de 2014.

-

Assessorament jurídic al Servei d’Informació i Atenció a les Dones de
l’Ajuntament de Reus, de setembre de 2009 a maig de 2010.

-

Col·laborador assistència jurídica al Despatx MB Advocats Associats a Reus
(Tarragona), de gener de 2009 a l’abril de 2010.

-

Pràctiques jurídiques a l’àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Reus, d’octubre
de 2009 a gener de 2010.

-

Pràctiques jurídiques a l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Reus, d’abril de
2009 a juliol de 2009.

-

Personal de suport jurídic i tècnic a la Fundació Carles Pi i Sunyer, de gener a
maig de 2009.

-

Pràctiques jurídiques al Departament d’Intervenció i assessoria fiscal de
l’Ajuntament de Tarragona, de juny a setembre de 2008.
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III. ACTIVITAT DE DOCÈNCIA
1. Activitat de docència a la Universitat Rovira i Virgili
1.1. Curs acadèmic 2010-2011
-

Impartició de l’assignatura “Dret de la Informació” (assignatura troncal de
segon cicle; titulació: Llicenciatura en Periodisme). Crèdits de l’assignatura: 9
(6 teòrics i 3 pràctics).

1.2. Curs acadèmic 2011-2012
-

Impartició de l’assignatura “Dret de la Informació” (assignatura troncal de
segon cicle; titulació: Llicenciatura en Periodisme). Crèdits de l’assignatura: 9
(6 teòrics i 3 pràctics).

-

Impartició de l’assignatura “Dret de la Comunicació” (assignatura obligatòria
de primer cicle; titulació: Grau en Periodisme, Comunicació Audiovisual i en
Publicitat i Relacions Públiques). Crèdits de l’assignatura: 6.

1.3. Curs acadèmic 2012-2013
-

Impartició de l’assignatura “Dret de la Informació” (assignatura troncal de
segon cicle; titulació: Llicenciatura en Periodisme). Crèdits de l’assignatura: 9
(6 teòrics i 3 pràctics).

-

Impartició de l’assignatura “Dret de la Comunicació” (assignatura obligatòria
de primer cicle; titulació: Grau en Periodisme, Comunicació Audiovisual i en
Publicitat i Relacions Públiques). Crèdits de l’assignatura: 6.

-

Impartició de l’assignatura “Activitat Administrativa i Control de les
Administracions Públiques” (assignatura obligatòria de primer cicle; titulació:
Grau en Dret). Crèdits de l’assignatura: 4.
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-

Impartició de l’assignatura “Elements de Dret Administratiu” (assignatura
obligatòria de primer cicle; titulació: Grau en Relacions Laborals i Ocupació).
Crèdits de l’assignatura: 5.

1.4. Curs acadèmic 2013-2014
-

Impartició de l’assignatura “Dret de la Informació” (assignatura troncal de
segon cicle; titulació: Llicenciatura en Periodisme). Crèdits de l’assignatura: 9
(6 teòrics i 3 pràctics).

-

Impartició de l’assignatura “Dret de la Comunicació” (assignatura obligatòria
de primer cicle; titulació: Grau en Periodisme, Comunicació Audiovisual i en
Publicitat i Relacions Públiques). Crèdits de l’assignatura: 6.

-

Impartició de l’assignatura “Activitat Administrativa i Control de les
Administracions Públiques” (assignatura obligatòria de primer cicle; titulació:
Grau en Dret). Crèdits de l’assignatura: 4.

-

Impartició de l’assignatura “Habilitats del jurista” (assignatura de formació
bàsica de primer cicle; titulació: Grau en Dret). Crèdits de l’assignatura 6.

-

Direcció de Treballs de Fi de Grau (titulació: Grau en Dret i Grau en
Relacions Laborals i Ocupació).

1.5. Curs acadèmic 2014-2015
-

Impartició de l’assignatura “Habilitats del jurista” (assignatura de formació
bàsica de primer cicle; titulació: Grau en Dret). Crèdits de l’assignatura 6.

-

Impartició de l’assignatura “Activitat Administrativa i Control de les
Administracions Públiques” (assignatura obligatòria de primer cicle; titulació:
Grau en Dret). Crèdits de l’assignatura: 4.

-

Impartició de l’assignatura “Dret de la Comunicació” (assignatura obligatòria
de primer cicle; titulació: Grau en Periodisme, Comunicació Audiovisual i en
Publicitat i Relacions Públiques). Crèdits de l’assignatura: 6.

-

Direcció de Treballs de Fi de Grau (titulació: Grau en Dret i Grau en
Relacions Laborals i Ocupació).
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1.6. Curs acadèmic 2015-2016
-

Impartició de l’assignatura “Habilitats del jurista” (assignatura de formació
bàsica de primer cicle; titulació: Grau en Dret). Crèdits de l’assignatura 6.

-

Impartició de l’assignatura “Activitat Administrativa i Control de les
Administracions Públiques” (assignatura obligatòria de primer cicle; titulació:
Grau en Dret). Crèdits de l’assignatura: 4.

-

Impartició de l’assignatura “Dret de la Comunicació” (assignatura obligatòria
de primer cicle; titulació: Grau en Periodisme, Comunicació Audiovisual i en
Publicitat i Relacions Públiques). Crèdits de l’assignatura: 6.

-

Impartició

de

l’assignatura

“Organització

i

institucions

bàsiques

administratives” (assignatura obligatòria de primer cicle; titulació: Grau en
Dret). Crèdits de l’assignatura: 6.
-

Impartició de l’assignatura “Elements de Dret administratiu” (assignatura
obligatòria de primer cicle; titulació: Grau de Relacions Laborals i Ocupació).
Crèdits de l’assignatura: 5.

-

Direcció de Treballs de Fi de Grau (titulació: Grau en Dret i Grau en
Relacions Laborals i Ocupació).

2. Activitat de docència en cursos de postgrau
-

Impartició de classes al Postgrau en Dret urbanístic, del Mestratge en gestió i
dret local (curs 2013-2014), Escola Administració Pública de Catalunya,
Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili.

-

Impartició de classes al Postgrau en Dret urbanístic, del Mestratge en gestió i
dret local (curs 2014-2015), Escola Administració Pública de Catalunya,
Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili.

-

Impartició de l’assignatura “Régimen jurídico de la ordenación del territorio y
derecho urbanístico”, (assignatura obligatòria; titulació: Màster universitari en
Dret Ambiental, Universitat Rovira i Virgili; modalitat: virtual). Crèdits de
l’assignatura: 4. Curs acadèmic: 2015-2016.

-

Impartició de l’assignatura “Derecho urbanístico y régimen jurídico de la
ordenación del territorio”, (assignatura obligatòria; titulació: Máster
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interuniversitario Análisis y gestión del territorio: planificación, gobernanza y
liderazgo territorial, Universidad de Granada i Universitat Rovira i Virgili;
modalitat: virtual). Crèdits de l’assignatura: 3. Curs acadèmic: 2015-2016.

3. Participació en activitats i projectes d’innovació docent
-

Membre del “Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques
GID-FCJ” (A07/13), presentat a la convocatòria de Projectes d’Innovació
Docent 2013-2014 del ICE-URV.

-

Membre del Projecte d’Innovació Docent “Grup d’Innovació Docent de la
Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili” (A05/14),
presentat a la convocatòria de Projectes d’Innovació Docent 2014-2015 del
ICE-URV.

-

Membre de l’equip de professorat col·laborador de l’activitat d’innovació
docent la “Setmana del Parlament Universitari 2014” organitzat pel Parlament
de Catalunya dins el conveni de col·laboració signat el juny de 2014 pel
Parlament i les universitats del sistema universitari català.

-

Membre de l’equip de professorat col·laborador de l’activitat d’innovació
docent la “Setmana del Parlament Universitari 2015” organitzat pel Parlament
de Catalunya dins el conveni de col·laboració signat el juny de 2014 pel
Parlament i les universitats del sistema universitari català.

4. Participació en congressos, seminaris i jornades d’innovació docent
-

“La actividad de simulación como instrumento innovador de aprendizaje: la
Setmana del Parlament Universitari”, comunicació presentada a la I Jornada
sobre Docencia Virtual y experiencias de innovación docente, organitzada pel
Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Juídiques URV,
Tarragona, 18 de juliol de 2014.

-

“La integración de los MOOC en la docencia universitària”, comunicació
presentada a la II Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d’Innovació
Docent: entorns b-learning i e-learning, organitzada pel Grup d’Innovació
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Docent de la Facultat de Ciències Juídiques URV, Tarragona, 11 de juny de
2015.

IV. ACTIVITAT DE RECERCA
1. Publicacions
Articles en revistes amb avaluació externa
-

RODRÍGUEZ BEAS, M., “La innovación en la nueva Directiva de
contratación pública: la asociación para la innovación”, Cuadernos de
Derecho Local, núm. 39, 2015, p. 141-162.

-

RODRÍGUEZ BEAS, M., “La posición jurídica de las administraciones
locales en materia forestal”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 31,
2015, p. 389-416

-

FUENTES I GASÓ, J. R.; RODRÍGUEZ BEAS, M., “La incidencia de la
reforma del régimen local en la organización territorial de Cataluña”, Nuove
Autonomie. Rivista Quadimestrale di Diritto Púbblico, núm. 1, 2015, p. 155186

Llibres i capítols de llibre
-

DE LA VARGA PASTOR, A; SABATÉ VIDAL, J. M.; RODRÍGUEZ
BEAS, M.; Sóc regidor de medi ambient, i ara què? Les principals preguntes,
Associació Catalana de Municipis i Comarques, Barcelona, 2011.

-

OLLÉ I BIDÓ, E. D.; RODRÍGUEZ BEAS, M.; “El règim jurídic local en
l’àmbit energètic”, FUENTES I GASÓ, J. R. (dir.), Ens locals i energia,
Associació Catalana de Municipis i Comarques, Barcelona, 2011.

-

FUENTES I GASÓ, J. R.; RODRÍGUEZ BEAS, M.; “La innovación
administrativa en la gestión de proyectos estratégicos locales. El caso del
Consorcio del Centro Recreativo y Turístico como elemento singular de
dinamitzación territorial y modelo de superación de conflictes”, ANTON
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CLAVÉ, S. (coord.), 10 Lecciones sobre turismo. El reto de reinventar los
destinos, Planeta, 2012.
-

RODRÍGUEZ BEAS, M., FAUTH, G. “Políticas locales de adaptación al
cambio climático: especial referencia al pacto de alcaldes”, BORRÀS
PENTINAT, S.; VILLAVICENCIO CALZADILLA, P., Retos y Realidades
de la Adaptación al Cambio Climático. Perspectivas Técnico-Jurídicas,
Aranzadi, Navarra, 2013.

-

RODRÍGUEZ BEAS, M., “La actividad de simulación como instrumento
innovador de aprendizaje: la Setmana del Parlament Universitari y otras
experiencias

de

simulación”,

VILLCA

POZO,

M.,

CARRERAS

CASANOVAS, A., (Coords.), Docencia virtual y experiencias de innovación
docente, Huygens Editorial, Barcelona, 2014, p. 217-228.
-

RODRÍGUEZ BEAS, M.; “Les competències locals en matèria de costes”, del
llibre Dret Ambiental local de Catalunya, dirigit pels professors Drs. Josep
Ramon Fuentes i Lucía Casado, Tirant lo Blanch (pendent de publicació).

-

RODRÍGUEZ BEAS, M.; “Les competències locals en matèria de forest”, del
llibre Dret Ambiental local de Catalunya, dirigit pels professors Drs. Josep
Ramon Fuentes i Lucía Casado, Tirant lo Blanch (pendent de publicació).

-

RODRÍGUEZ BEAS, M.; FUENTES I GASÓ, J. R., “La organización
territorial del Estatuto de 2006 y el impacto de la Ley 27/2013, de
racionaliazción y sostenibilidad de la Administración Local en la
interiorización del régimen local de Cataluña”, GARCÍA RUBIO, F. (Dir.),
Análisis de las repercusiones de la reforma local sobre la organitzación,
competencias y servicios de las entidades localesI, INAP, Madrid, 2015, p.
511- 576.

-

RODRÍGUEZ BEAS, M., “La compra pública innovadora en la nueva
Directiva de contratación pública”, GIMENO FELIÚ, J, M., Las nuevas
directivas de contratación pública, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona,
2015, p. 307-319.

-

RODRÍGUEZ BEAS, M., “Los MOOC en la docencia universitaria: su
integración

como

herramienta

metodológica”,

VILLCA

POZO,

M.,

CARRERAS CASANOVAS, A., (Coords.), Docencia virtual y experiencias
de innovación docente: entorno b-learning y e-learning, Huygens Editorial,
Barcelona, 2015, p. 19-36.
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-

RODRÍGUEZ BEAS, M., El comercio en el ordenamiento jurídico español.
El urbanismo comercial y la sostenibilidad urbana, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2015.

2. Contribucions a congressos
-

“El nuevo modelo de urbanismo comercial: razones de protección ambiental y
ordenación del territorio y urbanismo", comunicació presentada a la jornada
La ecologización del Mercado: Límites Jurídicos a las libertades económicas
e incentivos a la responsabilidad social, organitzat per la Universitat de A
Coruña i celebrat a La Coruña, els dies 3, 4 i 5 de juliol de 2013.

-

“Energía y Smart Cities: contrato de colaboración entre el sector público y el
sector privado” comunicació presentada al 12th IUCNAEL COLLOQUIUM,
celebrat a Tarragona del dia 30 de juny al 5 de juliol de 2014.

-

“La actividad de simulación como instrumento innovador de aprendizaje: la
Setmana del Parlament Universitari”, comunicació presentada a la I Jornada
sobre Docència Virtual i Experiències d'Innovació Docent, organitzat pel
Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques URV,
Tarragona, 2014.

-

“La compra pública innovadora en la nueva directiva de contratación pública”,
comunicació presentada al X Congreso de la Asociación Española de
Profesores de Derecho Administrativo, celebrat a Madrid, organitzat per
AEPDA i la Universidad Rey Juan Carlos, 6 i 7 de febrer 2015.

-

“Políticas locales de adaptación al cambio climático: el Pacto de Alcaldes”,
comunicació presentada a Coloquio Hispano-Mexicano: Retos del Derecho
Ambiental Actual, organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de
Tarragona (CEDAT) i l’Associació d’Alumnes i Ex-Alumnes de Dret
Ambiental de Tarragona, Tarragona, 25 i 26 de maig de 2015.

-

“La integración de los MOOC en la docencia universitaria”, comunicació
presentada a la II Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d’Innovació
Docent: entorns b-learning i e-learning, organitzat pel Grup d’Innovació
Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques URV, Tarragona, 2015.

-

“Créditos de conservación de la naturaleza: ¿mecanismo de mercado para
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especular o preservar la naturaleza?”, comunicació presentada al Congreso
Derecho ambiental para una economia verde, organitzat per la RED
ECOVER, la Universidade Da Coruña i la Xunta de Galicia, A Coruña, 20 de
novembre de 2015.

3. Participació en projectes de recerca
-

Membre del projecte DER 2010-19343 (subprograma JURI), “Derecho
Ambiental y libertad de servicios en el mercado interior: nuevos retos,
transformaciones y oportunidades”, finançat pel Ministeri de Ciència i
Innovació (Direcció General d’Investigació i Gestió del Pla Nacional I+D+I.
Subdirecció General de Projectes d’Investigació). Pla Nacional de I+D+I
2008-2011. Subprograma de Projectes de Investigació Fonamental no
Orientada. Modalitat A: projectes per a joves investigadors amb contribucions
cientificotècniques rellevants i prometedores i amb línies de treball
diferenciades i innovadores. Durada: des de l’1 de gener de 2011 fins el 31 de
desembre de 2013. Investigadors participants: 14. Import concedit: 30.250
euros. Dedicació: única.

-

Membre de la “Red Mercado y medio ambiente. Propuestas jurídicas para una
economía verde” (ECOVER) (R/2014/040), atorgada per Resolució de 8
d’octubre de 2014 per la qual es concedeixen ajudes per a la consolidació i
estructuració d’unitats d’Investigació Competitives del Sistema Universitari de
Galícia, convocades per l’Ordre de 14 de maig de 2014 (DOG núm. 199, del
17 d’octubre de 2014).

4. Experiència en organització d’activitats
-

Coordinació de la “Jornada L’activitat comercial en els municipis catalans”,
organitzada per la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.
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-

Coordinació del “II Fòrum d’Actualització en Dret Local, seminari de Dret
Local”, URV, FURV, Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d’estudis de dret local,
2010-2011.

-

Coordinació del “Governs Locals actius en la Unió Europea”, URV, FURV,
Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d’estudis de dret local, 2011.

-

Coordinació del “III Fòrum d’Actualització en Dret Local, seminari de Dret
Local”, URV, FURV, Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d’estudis de dret local,
2011-2012.

-

Coordinació del “IV Fòrum d’Actualització en Dret Local, seminari de Dret
Local”, URV, FURV, Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d’estudis de dret local,
2012-2013.

-

Organització del “12th IUCNAEL Colloquium”, Centre d’Estudis de Dret
Ambiental de Tarragona i pel Departament de Dret Públic de la Universitat
Rovira i Virgili, Tarragona, 30 de juny- 4 de juliol de 2014.

-

Coordinació de la “Jornada 30 anys de la Llei catalana d’espais naturals”,
organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona i pel
Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 8 de
juny de 2015.

-

Direcció acadèmica del “VI Fòrum d’Actualització en Dret Local, seminari de
Dret Local”, Departament de Dret públic de la Universitat Rovira i Virgili i la
Diputació de Tarragona mitjançant la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals
Màrius Viadel i Martín, la Fundació Universitat Rovira i Virgili i
l’Ajuntament de Vilaseca, 35 h, desembre 2014-juny 2015.

5. Ajuts i beques obtingudes
-

Beca de recerca “Comerç i Ciutat”, Diputació de Barcelona, 2012.

-

Beca de recerca sobre les autonomies polítiques territorials atorgada per
Resolució del director del secretari general del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de 14 de juliol de 2014 per a la realització de treball
individual “Comerç interior i comunitats autònomes. Abast de les
competències autonòmiques en la regulació dels horaris comercials”.
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6. Estades de recerca
Centre: Universitat de Salento
Localitat: Lecce

País (Italia)

Any: 2015

Durada: 1-31 d’agost

Tema: Dret urbanístic

7. Altres mèrits
-

Membre del Grup de recerca de la URV Territori, ciutadania i sostenibilitat.

-

Membre del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT),
Grup d’Investigació de Catalunya (SGR) consolidat.

-

Personal adscrit a la Càtedra d’estudis jurídics Màrius Viadel i Martín, Estudis
Dret Local, Universitat Rovira i Virgili.

-

Membre del Grup de recerca en organització i recursos humans en
intel·ligència i seguretat pública (GRORHISP) de la Universitat Rovira i
Virgili.

I
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