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Bases per a la convocatòria de la Beca de Medicina VIII edició ''Ana i Camilo Gisbert
Pascual''. Termini: del 11 d'agost al 4 de setembre
De conformitat amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 e novembre, General de
Subvencions, així com l’article 8 de ’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament d’Alcoi, es procedeix a donar publicitat a les bases que han de regir
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a la concessió de
la Beca de Medicina XVIII edició «Ana i Camilo Gisbert Pascual».Les bases reguladores de la
concessió d’aquesta subvenció estan contingudes en l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Alcoi, publicades en el Butlletí Oficial de la Provincia
número 90, de data 23 d’abril de 2005.
En consideració al que s’ha exposat i a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data
20 de juliol de 2007 pelqual es van aprovar les bases de referència, es dóna publicitat a aquestes
en els termes següents:
Primera. Crèdit pressupostari. La dotació pressupostària destinada a aquesta línia de
subvencions específiques serà l’establida en el Pressupost General de la Corporació,
concretament en la partida 12352 42260 48120, la qual ascendeix a 2.705,00 euros.
Segona. Objecte de la subvenció. La subvenció té com a finalitat ajudar els joves que
realitzen estudis en el camp de la Medicina.
Tercera. Requisits dels sol•licitants.1. Cursar estudis de medicina durant el curs lectiu 2007/
2008.
1. Tenir acreditada la seua residència a la ciutat d’Alcoi de forma contínua durant els tres
últims anys.
Quarta. Òrgan competent per a la instrucció i resolució. L’òrgan competent per a la instrucció
de l’expedient és la Regidoria de Sanitat. L’òrgan competent per a resoldre serà la Junta de
Govern Local.
Cinquena. Termini de presentació de sol•licituds i documentació.
1. Les sol·licituds es realitzaran mitjançant una instancia adreçada al senyor AlcaldePresident, les quals es presentaran a l’Oficina d’Atenció a l’Usuari, Registre d’Entrada de
l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, en el termini dels vint dies hàbils (20 dies) següents a la publicació de la convocatòria en
el Butlletí Oficial de la Província.
2. La instància haurà d’anar acompanyada de la informació i documentació següents:
2.1. Curriculum vitae.
2.2. Certificació de la Universitat o entitat corresponent on se certifiquen els estudis específics a
subvencionar, Aixa com els resultats acadèmics obtinguts anteriorment.
2.3. Justificació de la situació econòmica dels membres de la unitat familiar en què està inclòs el
sol·licitant (còpia de la declaració de la renda i altres documents relacionats).

2.4. Certificat d’empadronament on es deixe constància de la residència en el municipi
d’Alcoi com a mínim en els últims tres anys.
2.5. Declaració responsable de què en el sol·licitant no concorren cap de les circumstàncies que
impedeixen obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques, establides en l’article 13
de la Llei General de Subvencions i 3.3 de les Ordenances municipals.
2.6. A més de la informació i documentació assenyalades en el punt 2, la Regidoria de Sanitat
podrà demanar qualsevol altra que considere necessària per al millor coneixement i comprensió
de l’aplicació de la subvenció.
Sisena. Reformulació de les sol·licituds. No hi ha reformulació de les sol•licituds.
Setena. Termini de resolució i notificació. Presentada la sol·licitud, s’examinarà per veure si
posseeix els requisits exigits i si està acompanyada de la documentació preceptiva. En cas
contrari, es demanarà al sol·licitant que en el termini de deu dies esmene i/o complete els
documents que han de presentar-se, se l’advertirà que si no ho fa així, es considerarà que ha
desistit de la seua petició, i es procedirà a arxivar-la sense més tràmit, després de la resolució
prèvia que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
El termini de resolució i notificació serà de tres mesos des de la publicació d’aquestes bases.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima als interessats,
podrà entendre’s desestimada per silenci administratiu la sol•licitud de concessió de la subvenció.
De conformitat amb el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es
procedirà a la notificació de la resolució als interessats i la publicació en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament d’Alcoi, així com en la seua pàgina web. Una vegada coneguda per part de
l’interessat l’atorgament favorable de la subvenció, disposarà d’un termini de 20 dies hàbils per a
comunicar l’acceptació de la subvenció; si no s’efectua la dita acceptació, s’entendrà que el
beneficiari ha desistit d’acceptar-la.
Vuitena. Finalització de la via administrativa. La resolució de l’atorgament de la subvenció per
part de la Comissió de Govern esgota la via administrativa. Els interessats podran interposar
contra aquesta resolució, en virtut del que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, recurs potestatiu de reposició davant d’aquell òrgan o bé recurs contenciós
administratiu en els termes establits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol,reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
Novena. Valoració de les sol·licituds i resolució del procediment
La Junta de Govern Local constituirà un tribunal d’avaluació format per:
- President, que serà el regidor delegat de Sanitat.
- Secretari, un funcionari del Departament de Sanitat.
- Un membre qualificador que serà designat per la corporació.
- Un representant de cada un dels grups polítics amb representació municipal.
La valoració de les sol·licituds s’efectuarà atenent els criteris següents:
- Per no haver gaudit d’aquesta Beca en edicions anteriors: 1 punt.
- Per cursos, congressos, seminaris, jornades, etc.: un màxim de 5 punts.
- Pels resultats acadèmics obtinguts: un màxim de 10 punts.
- Per nivell d’estudis a cursar: un màxim de 3 punts.
- Per estat socioeconòmic de la unitat familiar: un màxim de 10 punts.
Desena. Obligacions dels beneficiaris.
1. Mantenir-se en la situació que legitima la seua concessió.
2. Acreditar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de
l’ajuda.
3. La submissió a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General en
relació amb la subvenció concedida.
4. Comunicar a la Regidoria de Sanitat l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa
finalitat, procedents d’una altra administració o ens públics o privats.
5. Presentar la justificació d’haver finalitzat els estudis subvencionats satisfactòriament.

Onzena. Procediment de pagament i terminis de justificació. El pagament de les subvencions
es produirà en dos pagaments: 2/3 una vegada notificada la resolució de la concessió a
l’interessat; i la resta, després de la justificació de l’acabament satisfactori dels estudis del camp
de la Medicina subvencionats.
Dotzena. Modificació de la resolució de concessió.
1. En cas d’incomplir els requisits, les obligacions dels interessats o la presentació de la
justificació corresponent, es derogarà el pagament de la subvenció pendent en el moment de
l’incompliment.
Tretzena. Obligació de reintegrament. La sol·licitud de les subvencions previstes en aquestes
bases comporta la seua acceptació incondicional. En haches sentit, l’incompliment de qualsevol
dels requisits o condicions exigits en les bases o quan s’aprecie l’existència d’algun dels supòsits
de reintegrament en els termes que preveu l’article 13 de l’Ordenança Municipal de subvencions,
comportarà el reintegrament de la subvenció concedida.
Alcoi, 25 de juliol de 2007.
L’Alcalde, Jorge Sedano Delgado.

