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REGLAMENT DE LES BEQUES CGI
PER A MENORS DE 30 ANYS QUE ES MATRICULIN AL POSTGRAU 1 EN
HISENDA AUTONÒMICA I LOCAL: FINANÇAMENT, PRESSUPOST I COMPTABILITAT
1. NOMBRE I IMPORT: S’ofereixen 8 beques d’un import de 1.000 euros cada una,
finançades per CGI (Coordinadora de Gestion de Ingresos). Sis beques estan reservades a
candidats menors de 30 anys matriculats al Postgrau en Hisenda autonòmica i local:
pressupost, comptabilitat i control (en endavant Postgrau 1). Les dues beques restants
estan inicialment a disposició de personal de CGI. Si alguna d’aquestes dues beques no és
utilitzada, estarà disponible per a la resta de candidats menors de 30 anys. En cas de
quedar deserta alguna de les beques, a criteri de la Comissió de Seguiment i de Beques,
s’oferiran un o més ajuts de transport a alumnes matriculats en el MàsterHAL Postgraus 1
o 2, sense límit d’edat, que visquin a 50 km de Barcelona i s’hi traslladin per a la realització
del Postgrau 1.
2. REQUISITS DELS CANDIDATS MENORS DE 30 ANYS:
a. Haver-se llicenciat o graduat en Economia, ADE, Dret, C. Polítiques, o GAP, o
titulacions afins, amb una antiguitat màxima de 8 anys, i no haver complert els 30
anys d’edat el 30 de setembre de 2019.
b. També poden ser candidats a les beques els menors de 30 anys que, en el moment
del tancament de la inscripció al Postgrau 1, tinguin pendent un màxim de 24
crèdits en assignatures obligatòries o optatives del Grau (inclòs el TFG)
matriculades per a la propera convocatòria. D’altra banda, els possibles crèdits que
l’alumne pugui tenir pendents de reconeixement de crèdits de lliure elecció, o de
pràctiques o del Treball Final de Grau, s’han de poder incloure en l’expedient
acadèmic de l’alumne, com a màxim, el juliol del 2020.
3. CRITERIS PUNTUABLES PER ALS CANDIDATS MENORS DE 30 ANYS:
a. La nota mitjana ponderada i el conjunt de l’expedient acadèmic de la llicenciatura o
grau: 5 punts
b. La nota mitjana ponderada de 3 assignatures de la llicenciatura o grau realment
afins als continguts del MàsterHAL: 5 punts
c. Altres titulacions o activitats vinculades al sector públic o al camp del voluntariat
(postgraus, pràctiques, estades a ONG o entitats sense ànim de lucre, etc): 5 punts
d. Situació laboral del candidat els darrers 5 anys (informe de vida laboral emès per la
Seguretat Social) i situació econòmica actual: 5 punts
e. Altres mèrits a considerar per la Comissió avaluadora: 5 punts.
4. REQUISITS DELS CANDIDATS VINCULATS A CGI:
a. Ésser proposats per la direcció de CGI, sense límit d’edat.
b. Reunir els requisits de ser llicenciat, graduat o diplomat universitari i estar inscrit al
Postgrau 1 o al Postgrau 2. També pot ser candidat una persona sense titulació
universitària que s’inscrigui per a un Diploma d’Extensió Universitària amb les
mateixes matèries del Postgrau 1.

5. BEQUES DESERTES:
a. En cas que algunes de les beques anteriors quedin desertes o no puguin ser
aprofitades per renúncia dels candidats, aquestes es destinaran, a criteri de la
Comissió de Seguiment i de Beques, a un o més ajuts de transport a alumnes
matriculats als Postgraus 1 o 2, sense límit d’edat, que resideixin a més de 50 km
de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i es desplacin a
Barcelona per a cada sessió lectiva del Postgrau 1 o 2. Per a la concessió i
determinació de cada import d’aquests ajuts de transport es tindran en compte els
criteris puntuables del Punt 3 i la distància en km a la Facultat d’Economia i
Empresa de la Universitat de Barcelona.
b. En cas que entre les beques i els ajuts de transport no s’esgotessin els 12.000
euros, o que algun premiat amb la beca renunciés a la beca o abandonés el curs, el
romanent es destinaria a subvenció directe al MàsterHAL.
6. INCOMPATIBILITATS: La concessió d’una beca de CGI és incompatible amb el gaudi
d’una beca de la Diputació de Barcelona, o altres diputacions de Catalunya, o altres
institucions públiques, que estiguin reservades a candidats que treballen o són electes
d’ens locals de Catalunya.
7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I PAGAMENT DE LES BEQUES O AJUTS:
a. Les sol·licituds s’hauran de presentar amb un imprès normalitzat, disponible al web
del MàsterHAL, abans del 21 d’octubre de 2019 junt amb la inscripció al Postgrau 1
(o 2 si escau).
b. La Comissió de Seguiment i de Beques, formada per 3 persones, representant a la
Facultat d’Economia, a CGI, i a la direcció del MàsterHAL, avaluarà els mèrits dels
candidats i, en els 30 dies posteriors al tancament de la inscripció, decidirà quines
persones són mereixedores de la beca o ajut de transport. El resultat serà publicat
al web del MàsterHAL, i se n’informarà a CGI abans del 30 de novembre de 2019.
c. Les beques seran abonades per CGI, dins del primer trimestre del curs acadèmic
2019-20, directament al compte del MàsterHAL de la Universitat de Barcelona, per
la qual cosa els alumnes a qui se’ls hagi concedit una beca restaran la quantitat
becada de l’import de la matrícula a pagar pel Postgrau 1.
d. En cas que l’alumne sigui receptor d’una beca ha de fer la matrícula del Postgrau 1
(o 2 si s’escau) en un màxim de dos pagaments (octubre 2019 i gener 2020) d’on
se li descomptarà la beca concedida.
e. Els ajuts de transport també seran abonats per CGI a la Universitat de Barcelona
com si es tractés d’una beca de matrícula, i la quantitat concedida a cada alumne
es pot descomptar del 2n o 3r termini de pagament de la matrícula.
f. L’eventual subvenció residual abonada al MàsterHAL es transferirà també
directament a la Universitat de Barcelona.
8. VEREDICTE INNAPEL·LABLE: El veredicte de la Comissió Avaluadora és inapel·lable.

Barcelona, octubre de 2019

