
  

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES FA PÚBLICA LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE PRÀCTIQUES 
ACADÈMIQUES EXTERNES PER A ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, DE 
L’AUTORITAT INDEPENDENT DE RESPONSABILITAT FISCAL (AIReF), PER AL FOMENT DE 
LA FORMACIÓ I LA INVESTIGACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ANÀLISI ECONÒMICA I 
PRESSUPOSTÀRIA PER A L’ESTABILITAT I SOSTENIBILITAT FISCAL. 
 
 
1. OBJECTE 
 
L’objecte dels ajuts és el foment de la formació i la investigació a l’àmbit de l’anàlisi 
econòmic-pressupostari adreçat a l’estabilitat i sostenibilitat fiscal, segons allò establert 
a l’article 38 del Reial Decret 215/2014, de 28 de març, en què s’aprova l’Estatuto 
Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal i en el marc del seu 
Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2026, aprovat per Resolución de la Presidencia 
4/2020, de 5 de novembre de 2020. 
 
La base legal d’aquesta convocatòria s’ajusta també al que preveu el Reial Decret 
592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants universitaris; el Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen 
els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la seguretat social de les 
persones que participen en programes de formació; i en la normativa de pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona. 
 
La concessió de les beques s’articula a través del conveni de col·laboració subscrit entre 
la Universitat de Barcelona i l’Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de 
data 26 de maig de 2021. BOE número 130 d’1 de juny. 
 
2. PROGRAMES DE BEQUES, AJUTS, PLACES I PERFILS FORMATIUS DE PRÀCTIQUES 
 
 Programes i ajuts 

 
Els ajuts s’articularan a través de dos programes de beques: 
 

- Programa de Formació: el seu objectiu formatiu estarà relacionat amb el treball 
desenvolupat per les diferents Divisions de l’AIReF. 

- Programa d’Investigació: té un contingut notablement acadèmic i vinculat a 
projectes específics. 

 
 
 Places i perfils formatius de pràctiques 

 
- Places d’investigació (5 places) 

1 plaça sobre models de previsió per a les Administracions Públiques. 
2 places sobre avaluació de polítiques públiques. 
1 plaça sobre endeutament públic. 
1 plaça sobre anàlisi pressupostari de les Comunitats Autònomes. 
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- Places de formació (5 places) 

1 plaça sobre producció i anàlisi d’estadístiques macroeconòmiques.  
1 plaça sobre presentació i anàlisi d’informació econòmico-financera de les 
Corporacions Locals.  
1 plaça sobre avaluació de polítiques públiques.  
1 plaça sobre relacions institucionals i internacionals.  
1 plaça sobre anàlisi pressupostari de les Administracions Públiques.  
 
 Perfils de les places d’investigació 

 
Models de previsió per a les Administracions Públiques 
El candidat seleccionat col·laborarà amb els experts de l’AIReF en el desenvolupament de les 
eines de previsió de l’evolució del sistema de pensions a llarg termini, així com el manteniment 
de models i bases de dades relacionats (projeccions de població, models microeconòmics per 
determinar la decisió de jubilar-se, quadre macroeconòmic a llarg termini, carrera professional 
dels treballadors, condicions d’accés a la pensió i característiques de les pensions).  
Es valorarà haver realitzat algun treball especialitzat en el sistema de pensions espanyol o 
mercat laboral i comptar amb un nivell avançat d’Excel, coneixements d’Eviews i saber utilitzar 
Matlab i/o Stata.  
S’integrarà a la Divisió d’Anàlisi Pressupostària de l’AIReF.  
 
Avaluació de polítiques públiques 
Els candidats seleccionats participaran durant un any juntament amb els analistes de l’AIReF en 
les avaluacions de les polítiques públiques encarregades per l’Administració Central i les 
Comunitats Autònomes. S’adquirirà experiència en el coneixement dels instruments 
quantitatius i qualitatius que normalment es fan servir en l’avaluació de polítiques públiques. El 
candidat seleccionat participarà en totes les fases d’una avaluació, des de la revisió normativa, 
comparativa internacional, evolució històrica, quantificació i avaluació analítica utilitzant 
tècniques contrafactuals quantitatives i mètodes qualitatius com ara el disseny d’enquestes, 
focus group i entrevistes semiestructurades. També tindrà l’experiència de veure com es 
desenvolupa la fase de propostes de reformes de les polítiques a partir de les evidències 
derivades de les avaluacions. Es requereix tenir formació analítica en microeconometria aplicada 
i usuari de STATA o algun altre software economètric anàleg (SAS, Python, R). També es 
valoraran els coneixements en avaluació de polítiques públiques, economia espanyola i política 
pública.  
S’integrarà en el Gabinet de la Presidenta de l’AIReF.  
 
Endeutament públic 
La persona seleccionada col·laborarà en diverses tasques i projectes amb els experts de la Divisió 
d’Anàlisi Econòmica de l’AIReF. Participarà en els treballs de previsió i anàlisi de l’endeutament 
públic, així com de reptes a llarg termini per a l’economia espanyola, com ara l’envelliment o el 
canvi climàtic. A més, participarà en el debat sobre la reforma del marc de governança fiscal que 
s’està produint en l’àmbit de les institucions comunitàries i de la xarxa d’Institucions Fiscals 
Independents de la UE. Addicionalment, podrà participar en el disseny i millora dels supòsits 
externs que es fan servir en les previsions macroeconòmiques, així com en l’anàlisi dels riscos 
externs per a l’economia espanyola.  
Es requereix coneixements avançats d’espanyol i anglès.  
Es valorarà positivament el maneig en particular de R, Stata, Matlab, Eviews i VBA per a 
Excel/Word i el coneixement teòric i/o pràctic sobre bases de dades.  
S’integrarà a la Divisió d’Anàlisi Econòmica de l’AIReF.  



  

 
Anàlisi pressupostària de les Comunitats Autònomes 
El candidat seleccionat desenvoluparà tasques de suport a l’anàlisi pressupostària treballant 
sobre el Sistema d’informació de CCAA. Entre les tasques concretes a realitzar, hi trobarem el 
manteniment i actualització de les bases de dades que serveixen per al futur Observatori de 
CCAA que s’està desenvolupant en Power Bi i que es preveu la seva publicació a curt termini. 
Addicionalment, participarà en l’anàlisi de dades específiques de cada Comunitat per al 
desenvolupament, si escau, d’estudis sobre àrees concretes d’ingressos i despeses de CCAA.  
En funció dels interessos i capacitats del becari, així com de les necessitats del departament, es 
durà a terme un projecte específic d’explotació de la informació disponible que resulti d’utilitat 
per a l’anàlisi d’algun aspecte de les finances de les CCAA.  
S’integrarà a la Divisió d’Anàlisi Pressupostària de l’AIReF.  
 
 Perfils de les places de formació 

 
Producció i anàlisi d’estadístiques macroeconòmiques 
El candidat seleccionat col·laborarà en diverses tasques i projectes amb els experts de la Divisió 
d’Anàlisi Econòmica de l’AIReF. Participarà en el projecte sobre modelització de l’economia 
espanyola mitjançant models de correcció d’error, per les bandes de la demanda i les rendes. Es 
requereix al candidat que comuniqui els resultats dels seus treballs de forma escrita i oral, a 
través de notes i presentacions. Així mateix, participarà en el manteniment de les bases de dades 
internes de la Divisió.  
Es requereix els coneixements d’espanyol i mitjà-alt d’anglès.  
Es valorarà positivament el maneig de R / Stata / Matlab / Eviews i VBA per a Excel i els 
coneixements pràctics sobre bases de dades.  
S’integrarà a la Divisió d’Anàlisi Econòmica de l’AIReF.  
 
Presentació i anàlisi d’informació economicofinancera de les Corporacions Locals 
La unitat de Corporacions Locals disposa d’un gestor de base de dades MySql en què 
s’emmagatzema tota la informació economicofinancera de la qual disposa per a l’exercici de les 
seves funcions d’anàlisi de les entitats locals i que, així mateix, serveix de base per a la difusió 
d’aquesta informació.  
Recentment la unitat ha publicat a la pàgina web de l’AIReF un Observatori de CCLL en què es 
mostra de forma gràfica i interactiva la situació economicofinancera de les entitats locals, de 
forma individual i comparativament amb altres entitats homogènies. Es marquen com a 
objectius fonamentals de futur la publicació de la informació relativa al cost dels serveis públics 
prestats per aquestes entitats i l’elaboració d’un rànquing d’entitats segons els principals 
indicadors que determinen la seva situació economicofinancera.  
L’objectiu de la beca és dotar a l’alumne dels coneixements economicofinancers necessaris en 
matèria de pressupostos i compliment de les regles fiscals en l’àmbit de les corporacions locals 
i, en base a aquests coneixements, poder participar en els projectes de presentació gràfica de la 
informació relativa al cost efectiu dels serveis públics prestats per les entitats locals, així com en 
el projecte de presentació dels principals indicadors de curt i mitjà termini que permeten la 
creació d’un rànquing d’entitats segons la seva situació economicofinancera. El becari assumirà 
tasques de recopilació, tractament i modelat de dades, així com la seva representació gràfica 
utilitzant RStudio y PowerBI.  
Es valorarà molt positivament la seva formació i/o coneixements econòmics i comptables, així 
com el seu perfil informàtic pel que fa a la capacitat de programació, coneixements de BBDD i 
difusió gràfica d’informació (particularment PowerBI i llenguatge R).  
S’integrarà a la Divisió d’Anàlisi Pressupostària de l’AIReF.  
 



  

Avaluació de polítiques públiques  
El candidat seleccionat col·laborarà amb els analistes de l’AIReF en alguns dels programes de 
revisió de despesa de l’Administració de l’Estat o de les Comunitats Autònomes dins del marc 
de l’Spending Review i de les Administracions Territorials. Per aquest motiu, donarà suport en 
la fase de preparació i depuració de bases de dades de dades administratives o enquestes, 
l’elaboració d’estadístics descriptius o de regressió, la cerca d’informació analítica relativa a la 
política pública objecte d’anàlisi i en el desenvolupament del benchmarking internacional. El 
candidat seleccionat adquirirà una àmplia experiència en la política pública avaluada, així com 
en l’ús d’eines i software economètric per al seu estudi. Es valoraran les qualificacions 
obtingudes en estadística, econometria i economia pública, així com l’ús de software estadístic 
i  economètric com STATA, R, Python o SAS.  
S’integrarà en el Gabinet de la Presidenta de l’AIReF.  
 
Relacions institucionals i internacionals 
El candidat seleccionat s’integrarà en l’equip de treball encarregat del bon desenvolupament de 
les relacions institucionals i internacionals de l’AIReF. Col·laborarà en l’agenda institucional 
domèstica que inclou la participació en Conferències, fòrums, simposis, relacions amb 
institucions nacionals i actors econòmics amb els quals l’AIReF manté un contacte ferm i 
participarà en la preparació de seminaris d’investigació organitzats per l’AIReF. En el vessant 
internacional, contribuirà a preparar l’activitat de l’AIReF a les xarxes d’Institucions Fiscals 
Independents (IFIs) així com donar suport als treballs derivats de les relacions de l’AIReF amb les 
institucions europees, com ara el FMI i altres institucions internacionals.  
S’integrarà en el Gabinet de la Presidenta de l’AIReF.  
 
Anàlisi pressupostària de les Administracions Públiques 
El candidat seleccionat realitzarà tasques pròpies de suport als experts de l’AIReF en l’anàlisi de 
l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les Administracions Públiques. 
Col·laborarà en les tasques de modelització, seguiment i anàlisi de les principals rúbriques dels 
comptes públics, així com la relació entre aquestes i l’entorn macroeconòmic previst.  
Es valoraran els coneixements macroeconòmics i, en particular, sobre el sector públic, fluïdesa 
en la cerca d’informació i explotació de bases de dades. Es requereix un bon maneig d’Excel 
(nivell avançat) i es valoraran coneixements d’Eviews i programació en Visual Basic.  
S’integrarà a la Divisió d’Anàlisi Pressupostària de l’AIReF. 
 
3. DURADA DE LES PRÀCTIQUES 
Les pràctiques tindran una durada de 12 mesos, i s’iniciaran a partir de l’1 de setembre 
de 2021. 
 
4. DESTINATARIS I REQUISITS DELS ESTUDIANTS  
 
Els candidats han de complir amb un dels següents requisits per aspirar a una de les deu 
beques convocades. 

a) Estudiants de darrer curs dels ensenyaments de Grau, Llicenciatura o Enginyeria. 

b) Títol de Grau, Llicenciat o Enginyer amb una antiguitat màxima de dos anys i 
continuar matriculat en algun ensenyament de la Universitat de Barcelona. 

c) Estar matriculat en algun programa oficial de màster o doctorat en Economia o 
qualsevol altre ensenyament relacionat amb l’activitat de l’AIReF. 



  

d) Títol de màster o doctor en els darrers tres anys, i continuar matriculat en algun 
ensenyament de la Universitat de Barcelona. 

 
En tots els casos, els candidats hauran d’estar matriculats en algun ensenyament de la 
Universitat de Barcelona durant el període de les pràctiques, de l’1 de setembre de 2021 
al 31 d’agost de 2022. 

En tots els casos anteriors, el candidat no podrà trobar-se sotmès en cap del supòsits 
inclosos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.   
 
No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en 
esta ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que 
por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 
 
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales 
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, 
estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración. 
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que 
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, 
de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias. 
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo 
segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón 
de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que 
derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido 
aquellas. 
 
5. AJUDA ECONÒMICA 
L’ajuda de les beques d’investigació és de 1.500€ mensuals bruts per estudiant, i l’ajuda 
de les beques de formació, de 1.150€ mensuals bruts per estudiant. 
Les places estan dotades d’una borsa o ajuda econòmica i amb cobertura de les despeses 
de cotització a la Seguretat Social.  
 
 
 



  

6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DELS CANDIDATS 
 
El procés de selecció dels estudiants participants s’ajusta als principis de publicitat, 
concurrència competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació 
 
 Informació 

Els estudiants disposen de tota la informació de les beques a la pàgina web  
www.ub.edu/feinaub 
 
 Inscripció 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 18 de juny de 2021 inclòs. 
Els alumnes podran escollir fins a tres places en total, entre les de formació i investigació. 
La sol·licitud, junt amb la documentació que cal que l’acompanyi s’ha de presentar a 
través del formulari d’inscripció que estarà a la pàgina web 
www.ub.edu/feinaub/estudiants_Beques_AIReF.html  
 
 Documentació a adjuntar obligatòriament 

Currículum vitae i expedient acadèmic 
 
 Preselecció 

Els candidats passaran una primera fase de preselecció a través de la Universitat de 
Barcelona, i posteriorment es resoldran les places el 22 de juny de 2021. 
 
 Selecció 

Els candidats passaran una segona fase de selecció definitiva, que realitzarà la Comissió 
mixta de seguiment amb representants de la Universitat de Barcelona i l’AIReF. La data 
màxima de la selecció serà el 22 de juliol de 2021. 
 
 Criteris de selecció 

Els criteris de selecció es basaran en l’adequació  dels perfils dels candidats a les funcions 
de l’AIReF, en l’expedient acadèmic i en el domini de llengües estrangeres. 
 
 
7. RESOLUCIÓ  
La resolució d'atorgament de beques d'aquesta convocatòria es publicarà a la seu 
electrònica de la UB, i addicionalment, amb caràcter informatiu, es publicarà a les 
pàgines web on s’hagi publicat la convocatòria i es comunicarà als adjudicataris per 
correu electrònic. 
 
 
 
 
 
Joan Guàrdia Olmos 
 
Rector 
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Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva 
immediata executivitat, d'acord amb l'article 8 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. El 
recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la 
notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 46 de l'esmentada llei. També 
es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.  
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un 
recurs de reposició, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la 
notificació, davant el mateix òrgan que l'ha dictada. En aquest cas, no es podrà 
interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o 
presumpta del recurs de reposició d'acord amb allò que disposen els articles 123 i 124. 
de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
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