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L’Ajuntament del Papiol ha adoptat en data 07.06.2022 (EXP.E: 2022_757) l’acord de Junta
de Govern Local núm. 0411J22, pel qual s’aproven les BASES REGULADORES DE
SUBVENCIONS PER A L’ATORGAMENT DE BEQUES COMPLEMENTÀRIES DE MENJADOR
ESCOLAR PEL CURS ACADÈMIC 2021-2022 (CODI:L01/2022/A) amb el contingut següent:

EXP. E: 2022_757: CONDICIONS REGULADORES DE SUBVENCIONS D’AJUTS PER A
L’ATORGAMENT DE BEQUES COMPLEMENTÀRIES DE MENJADOR ESCOLAR PEL
CURS ACADÈMIC 2021-2022, (CODI: L01/2022/A),I INICIACIÓ DE PROCEDIMENT DE
CONCESSIÓ PER AL 2022.
(...) ES RESOL
Primer.- (...)
Segon.- Aprovar les condicions i requisits que regulen la convocatòria aprovada i
procediment de concessió, les quals s’insereixen a continuació:
I) BASES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ. Constitueixen les Bases reguladores
generals i específiques d’aquesta convocatòria, en tot allò que sigui aplicable, el contingut
dels articles 47è a 57è de les Bases d’Execució del Pressupost 2022.
II) CONDICIONS GENERALS DE LA SUBVENCIÓ. De conformitat amb l’art. 55 de les Bases
Reguladores Específiques a la present convocatòria, seran d’aplicació les següents condicions
generals:
01.- Objecte.
Establir les bases de convocatòria per l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a
alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius
sufragats amb fons públics per al curs 2021-2022, del municipi del Papiol.
02.- Beneficiaris i requisits generals.
Podrà sol·licitar aquests ajuts els pares, mares, tutors legals o persona encarregada de la guarda i
protecció de l’alumnat al qual es refereix a l’article anterior i que reuneixi els següents requisits:
•

•
•
•

•

Estar matriculat o pre-matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la Comarcal
del Baix Llobregat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil
i ensenyaments obligatoris durant el curs corresponent a la convocatòria.
No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i per tant, gratuït.
No estar matriculats en un centre que no ofereixi el servei de menjador escolar ni la possibilitat
d’anar a un centre proper.
No estar en acolliment residencial. Es considerarà acolliment residencial qualsevol alumne/a
que estigui residint en un centre d’acolliment per a infants i adolescents (CRAE). En canvi,
podran participar en la convocatòria els infants que estiguin en acolliment en família extensa o
aliena.
Utilitzar diàriament el servei de menjador autoritzat pels Serveis Territorials d’Ensenyament de
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la Generalitat de Catalunya. A excepció d’absència per malaltia o altres causes degudament
justificades.
Presentar la sol·licitud en el model corresponent i la documentació acreditativa en els terminis
establerts en la convocatòria.
No disposar d’una renda superior a l’indicat en l’apartat 05 d’aquestes bases.
Haver presentat la sol·licitud a la convocatòria del Consell Comarcal corresponent al curs indicat
mitjançant el model corresponent, així com la documentació acreditativa en els terminis
establerts en la convocatòria.
En el cas de germans/es matriculats en un mateix centre i que sol·licitin ajuts de menjador es
podrà presentar una única sol·licitud.
No disposar d’una renda superior a l’indicat en l’apartat 05 i 06 d’aquestes bases, excepte en
els casos excepcionals i suficientment justificats que pugues determinar el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
No disposar d’un volum de negoci superior a 155.000,00€ calculat sumant els volums de negoci
de tots els membres computables de la unitat familiar.
Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts
del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents
als membres computables de la família, excloent les subvenciones rebudes per a l’adquisició o
rehabilitació de l’habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica de emancipació, no superi
1.700,00€.
No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00€
dels
premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o
combinacions aleatòries.
Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d’urgència social,
atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de
necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació el vestit
i l’allotjament i que hagin estat degudament acreditades.
Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la
normativa de l’import de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de
2019.
La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que
componen la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no pot superar els 42.900,00 €.
En el cas d’immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa 3
entre l’1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals
per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors
cadastrals es multipliquen pels coeficients següents: per 0,43 els revisats el 2003, 0,37 els
revisats el 2004; 0,30 els revisats el 2005, 0,26 els revisats el 2006, 0,25 els revisats el 2007 i
2008, 0,26 els revisats el 2009. 0,28 els revisats el 2010, 0,30 els revisats el 2011, 0,32 els
revisats el 2012, 0,34 els revisats el 2013, 0,36 els revistats els 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 i 2020.
La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge habitual, que
pertanyin als membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130,00€ per
cada membre computable.

03.- Procediment i terminis de sol·licitud.
Es tenen per presentades i/o aportades d’ofici, les sol·licituds presentades a la convocatòria del
Consell Comarcal del Baix Llobregat i que han estat informades pels serveis socials de l’Ajuntament
del Papiol, sempre i quan no hagin variat els paràmetres mínims des del moment de la presentació.
La presentació i/o manteniment de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització de tots i
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cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que l’Ajuntament del Papiol, el Consell Comarcal
del Baix Llobregat i/o el Departament d’Ensenyament pugin sol·licitar a l’Agencia Tributària les
dades relatives a la renda i patrimoni familiar.
La documentació aportada i vàlida per part dels sol·licitants, a efectes de les presents ajudes serà
la següent:
Aquells membres que formin part de la unitat familiar i que no s’hagin inclòs a la sol·licitud, però que
són rellevants per considerar-se components de la unitat familiar, s’inclouran d’ofici per poder
sol·licitar a l’Agència Tributària les dades relatives a la renda i patrimoni familiar, i efectuar les
consultes a d’altres administracions públiques, per a la resolució de la sol·licitud de l’ajut de
menjador.
04.- Documentació que cal presentar.
Els ajuts es tramitaran prèvia presentació i/o incorporació d’ofici de la següent documentació bàsica
de caràcter obligatori:
-

-

-

Model normalitzat de sol·licitud.
No es tramitaran les sol·licituds que no continguin degudament complimentat aquest model. Cal
indicar el número de l’alumne sol·licitant IDALU, que es el codi identificador únic que el centre
escolar assigna a cada alumne.
Volant de convivència actual. (Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el
mateix domicili indicant nom, cognoms i NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells).
Fotocopia NIE o NIF dels membres de la unitat familiar. En el cas de menors de 14 anys que no
disposin de NIE o NIF, certificat de naixement i llibre de família.
Certificat de l’Agència d’habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per pagar lloguer a
arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencial.
Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència socials, atorgades per
administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals,
urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament.
Ingressos no subjectes a IRPF:
•
Renda Garantida de la Ciutadania o equivalent: document acreditatiu i el seu import de l’any
2020 (PIRMI)
•
Pensió per aliments dels fills, en cas de divorci. Document acreditatiu de l’atorgament i del
seu import l’any 2021.
•
Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar, caldrà
que aportin certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2021.

Igualment s’haurà de presentar i/o incorporar, quan correspongui, la següent documentació
complementària:
Infants en acolliment, s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General
d’Atenció a la infància i l’Adolescència.
- En cas de discapacitat de l’alumne o germans aportar el Certificat que acrediti la discapacitat,
emès per un centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar,
Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
Conveni, sentencia de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
-
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5.1 S’atorgaran ajuts parcials del cost de menjador als alumnes que compleixin els requisits generals
establerts i quan la renda de la unitat familiar no superin la suma dels següent imports:
-

Primer adult ( sustentador/a principal): 10.981,40€ (pare/mare, tutor/a, parella de fet...).
Segon adult (sustentador/a principal): 5.490,80€ (pare/mare, tutor/a, parella de fet...).
Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,35€ (Avi/a
....)
Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45€ (germans i sol·licitant)

Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera a quest
llindar, es concedirà un ajut del 70% del cost del servei de menjador, que no podrà superar el preu
màxim establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquelles sol·licituds
que estiguin per sobre d’aquest llindar, constaran com a denegades, a excepció d’aquelles en que
hi hagi una valoració d’alt risc social, i que es decideixin aprovar prèvia valoració conjunta en comitè
consultiu.
5.2 Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 100%.
El llindar de renda és el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 70% i
acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts en els àmbits b i c.
Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest
llindar i s’assoleix la puntuació mínima establerta en els àmbits socials (b i c), s’atorgarà un ajut del
100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
5.3. Llindar de renda, tram garantí d’ajut del 100% per a alumnat amb una discapacitat acreditada
superior o igual al 60%.
El llindar de renda és de 2,5 vegades a l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 70%
i acreditar una discapacitat superior o igual a 60%. Aquesta discapacitat haurà de ser acreditada
mitjançant la corresponent certificació de l’òrgan competent.
El cost de l’ajut no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, tret dels casos específicament autoritzats pels Serveis Territorials
d’Ensenyament al Baix Llobregat i pel dies establerts a la prestació del servei de menjador escolar
amb caràcter obligatori aprovats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
El cost de l’ajut no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, trets dels casos específicament autoritzats.
06.- Càlcul de la renda unitat familiar.
El càlcul la renda es realitzarà a partir de les dades obtingudes, mitjançant la consulta a l’Agencia
tributària i de rendiments no contributius corresponents a l’exercici del 2020 de cada un dels
membres computables de la unitat familiar.
Es procedirà de la següent manera:
Dels membres computables que hagin presentat la declaració per impost sobre la renda de les
persones físiques:
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els
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saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2016 a 2019, i el saldo net
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Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.
Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no
han presentat la declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el
procediment descrit i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.
En el cas en que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponents
a rendiments no contributius, caldrà aportar la documentació especificada a l’article 04, per tal
d’agregar les rendes corresponents a l’exercici 2020 d’ingressos de qualsevol naturalesa.
Deduccions familiars.
El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família
diferents dels sustentadors principals.
La quantia de 500,00€ per motius de durada del desplaçaments i distància quan concorrin les
situacions següents:
Que l’alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3km o el seu desplaçament tingui una durada
superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on te la seva residència habitual fins al centre on
està escolaritzat.
Que l’alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d’Ensenyament o el més
proper al seu domicili familiar. Es aquest sentit, en el cas de que l’educació primària es consideraran
centres proposats pel departament els inclosos en l’àrea d’influència determinada i pel que fa a
l’educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon,
per la resolució d’adscripció. En el cas que el Departament hagi derivat l’alumne a un centre diferent,
per manca d’oferta formativa, també s’entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.
No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu, i per tant, gratuït.
La quantitat de 800,00 per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui
en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.
Unitat familiar. Es consideren membres computables per al càlcul de la renda familiar: Els
progenitors, si escau, el/la tutora o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el
sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a
31 de desembre 2019 o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica
o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili
que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.
En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que
no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre
computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual
s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
En el cas de que algun membre de la unitat familiar no convisqui en el domicili i estigui al volant de
convivència, caldrà adjuntar còpia de la corresponent sol·licitud de baixa, a la sol·licitud d’ajut de
menjador.
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En els casos de violència masclista caldrà actuar atenent al que s’estableixen en els articles 33, en
relació a la identificació de situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts
escolars, de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista,
(DOGC Núm. 5123-2.5.2008)
En els casos de custodia compartida, s’ha d’incloure l’altre sustentador amb el/la que comparteix la
custòdia. Així, en aquest supòsit es consideraran com a membres de la unitat familiar únicament els
ex cònjuges i els fills comuns. En el cas que només el necessiti un dels progenitors/es, es podrà
valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i nomes li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que
estableixi el conveni regulador.
07.- .- Barem de puntuació i valoració de situacions específiques de la unitat familiar.
Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins a 15 punts. La baremació s’establirà d’acord amb
el següent:
- Qualificació de família nombrosa general, li correspon 1,5 punts.
- Qualificació de família nombrosa especial, li correspon 3 punts.
- Condició de familiar monoparental general, li correspon 1,5 punts.
- Condició de familiar monoparental especial, li correspon 3 punts.
- Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar, li correspon 3 punts.
- Condició de discapacitat de l’alumne o germans fins a un 33%, li correspon 1,5 punts.
- Condició de discapacitat de l’alumne o germans de més d’un 33%, li correspon 3 punts.
- Redistribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, li correspon 3
punts. (Aquesta puntuació serà facilitada pel Serveis territorials d’ensenyament del Baix
Llobregat al Consell Comarcal).
08.- Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.
Per aquest concepte s’estableix un barem de fins a 15 punts. En aquest cas serà preceptiu que
l’alumne estigui en seguiment per part dels serveis socials, mitjançant el qual s’acreditarà
l’existència d’una necessitat social d’aquesta família. Es necessari que l’alumne estigui inclòs en un
pla d’intervenció o de treball per risc d’exclusió social.
Als efectes de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es tindrà en compte les
següents circumstàncies:
- Situació de risc social, 10 punts
- Situació de risc social greu, 15 punts
09.- Sol·licituds fora del termini inicial.
Finalitzat el termini indicat les famílies podran demanar l’ajut de menjador en els següents casos:
•
•

•

Alumnat de nova matricula. Mitjançant el centre escolar i aportant la documentació indicada a
l’article 3 anterior.
Alumnat amb situacions sobrevingudes derivats de serveis socials amb la documentació de
sol·licituds, baremació, informe social i dades econòmiques derivada de la situació
sobrevinguda.
Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de
força major i degudament justificada. Caldrà exposar i acreditar documentalment els fets
causants de la nova situació i la documentació econòmica.
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Alumnat sol·licitant de la beca del Consell Comarcal, amb seguiment per part de Serveis socials
del Papiol, que tinguin la beca denegada per tenir únicament passaport com a documentació
legal.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17993037 K9ABM-L4J26-YSIHA 38AB1293EF4A6E0E247505D84ACC2322DD9E00AF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

10.- Compactació de l’ajut.
En casos de situacions socioeconòmiques valorades com situacions de risc social i de manera
excepcional, es podrà compactar l’ajut perquè l’alumne assisteixi al menjador alguns dies a la
setmana durant tot el curs escolar.
En aquest cas, s’ha de fer de forma distribuïda, és a dir, es pot compactar en períodes setmanals
com a mínim tres dies a la setmana i no al llarg d’uns mesos, amb la finalitat, de no desequilibrar el
número de comensals de menjador i per prevenir que l’alumne pugui quedar desatès la resta de
mesos.
Les compactacions es comunicaran a Serveis socials de l’Ajuntament del Papiol.
11.- Forma de pagament.
El pagament de l’import de la subvenció concedida s’efectuarà al compte o destinatari que s’indiqui
a la resolució que atorga l’ajut, a proposta del Departament d’Acció Social.
L’Ajuntament del Papiol realitzarà el lliurament de l’import a l’entitat gestora del menjador escolar,
mitjançant els mecanismes compensatoris o de facturació que es determinin.
12.- Acceptació de la subvenció.
Els/ les beneficiaris/es, una vegada se'ls hagi comunicat l’acord, hauran d’acceptar sense reserves
la subvenció així com les condicions imposades en la concessió.
Sense perjudici de l’acceptació expressa, la fermesa de la resolució administrativa de concessió de
l’ajut tindrà tàcitament efectes d’acceptació.
13.- Revocació, revisió, reintegrament i/o renúncia.
La resolució de l’atorgament pot ser modificada per l’Ajuntament, en el supòsit que es produeixi un
canvi de la situació que va motivar la seva petició.
En qualsevol moment anterior i/o posterior es pot verificar la veracitat de les dades facilitades o si
s’han produït canvis rellevants en la situació socioeconòmica.
Estan obligats a reintegrar el/la beneficiari/a que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions
exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió. L’Ajuntament es reserva el
dret de retirar parcial o totalment l’ajut quan es detecti que hi va haver ocultació o falsedat de les
dades i si és el cas, a requerir el reingrés de les quantitats indegudament percebudes.
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del curs, es podrà modificar d’ofici
o prèvia sol·licitud del beneficiari l’import total o parcial de la subvenció, si es donen alguns dels
supòsits següents:
-

Si l’infant es dona de baixa del servei
Si es detecta una modificació substancial de la situació econòmica de la família que es posi en
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coneixement de l’Ajuntament (a través del SSAP o entrant per instància documentació
acreditativa del canvi de situació).
Si es detectat frau en les condicions al·legades.

Els centres escolars han de comunicar a l’Ajuntament quan es produeixi una baixa o renuncia
(expressa o tàcita) d’un alumne.
14.- Compatibilitat amb altres subvencions.
La subvenció atorgada podrà ser compatible amb qualsevol ajut puntual que des dels SSAP es
determini a favor dels beneficiaris en cas de necessitat.
15.- Justificació dels ajuts o subvenció
La justificació es verificarà de conformitat amb l’article 30.7 de la Llei General de Subvencions
38/2003 que diu: “Les subvencions que es concedeixin en atenció a la concurrència d’una
determinada situació en el perceptor no requeriran altra justificació que l’acreditació per qualsevol
mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament a la concessió, sense perjudici dels
controls que es puguin establir per verificar la seva existència”.
15.- Instrucció i resolució dels procediments.
Els procediments d’atorgament d’ajuts s’instruiran per la Regidoria Delegada en matèria de Serveis
Socials, seran tramitats pel Departament d’Acció Social i inclouran en tot cas l’acta o document
final de valoració de la Comissió o Comitè d’avaluació. La resolució dels procediments correspondrà
a la Junta de Govern Local; tot això però, sense perjudici dels mecanismes jurídics d’avocació
previstos a la Llei.
Per tractar-se d’una convocatòria en règim de concurrència competitiva el Comitè de Consultiu de
Subvencions i Ajuts (CCS) previst a l’article 50.1 lletra b) actuarà de forma preceptiva en l’emissió
de dictamen; la seva composició serà la següent:
PRESIDENT/A
VOCAL VICEPRESIDENT/A
VOCAL TÈCNIC/A
VOCAL TÈCNIC/A
SECRETARI/A

L’ALCALDE/SSA O UN/A REGIDOR/A EN REPRESENTANT D’AQUEST/A (1).
UN/A REGIDOR/A DE L’ÀMBIT COMPETENCIAL QUE GESTIONARÀ LA SUBVENCIÓ (1).
UN/A TÈCNIC/A MUNICIPAL DEL DEPART. D’ACCIÓ SOCIAL (CAP DEPARTAMENT).
UN/A TÈCNIC/A MUNICIPAL DEL DEPART. D’ACCIÓ SOCIAL (EDUCADORA SOCIAL).
UN EMPLEAT/DA MUNICIPAL RESPONSABLE DE TRAMITACIÓ.

(1) El CCS serà presidit (per delegació de l’Alcaldia) per part de la regidora de l’Àrea de Govern de Benestar social,

joventut, comerç i participació ciutadana i serà vocal-vicepresidenta la regidora de l’Àrea de Govern d’Educació
i infància, turisme i cooperació.

El comitè (CCS) avaluarà les sol·licituds, les funcions els qual serà baremar definitivament i ordenar
les sol·licituds de les famílies que participin en la convocatòria de concurs públic, sempre que no
superin els llindars econòmics esmentats, en funció dels criteris i barems d’aquestes bases.
Prèviament a la reunió/ns del CCS s’emetrà/n el/s informe/s tècnic/s corresponent/ amb la
baremació provisional de les sol·licituds del incloses al tram temporal de concessió.
17.- Publicació i convocatòria.
La convocatòria es publicarà com a mínim i de forma perceptiva, a la Base de Dades Nacional de
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Subvencions (BDNS) tal com determina l’article 23.2 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
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18.- Protecció de dades de caràcter personal.
Serà d’aplicació la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia de drets digitals (LOPDGDD) i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del
Consell de 27 d’abril, relatiu a la protecció de las persones físiques en allò que respecta al tractament
de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(RGPD).
III) CONDICIONS ESPECIALS DE LA SUBVENCIÓ. D’acord amb el precitat art. 55 seran les que
estableixi l’òrgan concedent.

Tercer.- (...)
Nota: Aquest anunci es publicarà en el tauler d’anuncis del Papiol (seu electrònica) i en la
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

El Papiol, data i signatura electrònica
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