ANNEX I
Sol·licitud d’AJUT I D’ITINERARI PERSONALITZAT D’INSERCIÓ LABORAL relativa a
l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, d’11
d’octubre de 2019, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria
d’ajuts puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel concurs de
creditors als treballadors vinculats a empreses incurses a un procés de creditors a
conseqüència del concurs de creditors de l’empresa Thomas Cook
1. Dades personals
Nom i llinatges:

DNI o NIE:

Núm. Seguretat Social

Data de naixement

Nacionalitat

Sexe

País de retorn

Domicili
Tipus:

Nom:

Núm.:

Portal:

CP:

Localitat:

Esc.:

Pis:

Lletra:
Illa:

Domicili a efectes de notificacions (només si és diferent a l’indicat anteriorment)
Tipus:

Nom:

Núm.:

Portal:

CP:

Localitat:

Esc.:

Pis:

Lletra:
Illa:

Telèfon i correu electrònic
Fix:

Mòbil:
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2. Dades del representant

Nom i llinatges:

DNI o NIE:

Data de naixement:

Sexe:

Adreça electrònica:

Adreça postal:

CP:

Localitat:

Província:

País:

Municipi:
Telèfon:

Fax:

3. Dades de l’empresa incursa en procés de creditors

Nom o raó social de l’empresa:

CIF:

Nom comercial:
Domicili:
Telèfon:
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4. Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries
DECLAR:
1.

La titularitat del compte bancari corresponent a les dades següents, a l’efecte de l’ingrés derivat del
procediment esmentat a l’inici d’aquesta declaració:

Dades de l’entitat bancària
Nom entitat

Dades del compte
(Seleccionau l’opció que correspongui)
Opció 1 - IBAN DEL COMPTE3 / per a comptes a Espanya
País
(2 dígits
/dígitos)

E

Control
IBAN
(2 dígits
/dígitos)

Codi entitat/ Código Codi/Código sucursal- DC compte Núm. compte o llibreta / Nº cuenta o libreta (10
entidad
oficina
dígits/dígitos)
(2 dígits
/dígitos)
(4 dígits/dígitos)
(4 dígits/dígitos)

S

Opció 2- IBAN DEL COMPTE3 d’altres països

Opció 3/Opción 3 - Numeració del compte/ Només per a comptes a països sense codi IBAN
País/País

2.

La possibilitat d’acreditar documentalment les dades que s’esmenten en el punt 1, en cas que se
m’exigeixin.

3.

L’Administració de la Comunitat Autònoma, una vegada fets els ingressos en el compte indicat en el
punt 1 d’aquesta Declaració queda eximida de responsabilitat per les actuacions que es derivin
d’errors en les dades indicades pel declarant.
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5. Declaració responsable
En relació amb aquesta sol·licitud presentada en el marc de l’Ordre d’11 d’octubre de 2019 , declar sota la
meva responsabilitat, que:
1.

Que no estic sotmès a cap de les circumstàncies indicades en l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de setembre, ni en l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, ni
tenc cap causa d’incompatibilitat per rebre la subvenció d’acord amb la normativa aplicable.

2.

Que em compromet a comunicar per escrit al Servei d’Ocupació de les Illes Balears la sol·licitud o
l’obtenció d’altres ajuts per a la mateixa finalitat concedits per qualsevol institució, pública o privada o,
si escau, una declaració expressa de no haver-ne demanat cap.

3.

Que em compromet a comunicar qualsevol variació d’aquesta declaració relativa a les circumstàncies
previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003 esmentada com a causa de prohibició per beneficiar-se de
l’ajut o subvenció.

4.

Que estic al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries davant
l’administració de l’Estat i la hisenda autonòmica.

5.

Que la informació que faig constar en aquest document és certa i completa i comunicaré al Servei
d’Ocupació de les Illes Balears qualsevol variació que es pugui produir.

6.

Que el cessament s’ha produït com a persona treballadora per compte d’altri i no em trob en situació
de reserva o excedència forçosa ni en cap altre que permeti el reingrés a un lloc de feina.

7.

Que no percep cap tipus de prestació laboral ni salarial, encara que es generi el dret, atès que
l’empresa comunicada en aquesta sol·licitud ha declarat un procediment concursal.

6. Obligacions i compromisos que adquiriu en signar aquesta sol·licitud
Em compromet a:
1.
2.

Inscriure’m i mantenir la inscripció com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de les Illes
Balears (SOIB).
Subscriure i complir l’itinerari personal d’inserció (IPI) o haver-lo iniciat a data de presentació de la
sol·licitud.

3.

Cercar activament feina i/o participar en les accions de millora de l’ocupabilitat que determini el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, si escau, dins l’itinerari d’inserció.

4.

Facilitar al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), la informació necessària per garantir la
recepció de notificacions i comunicacions i acudir quan em citin a accions d’orientació, intermediació o
formació.

5.

Comunicar al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) la percepció d’una prestació laboral o salari
complet amb còmput mensual dins el termini màxim de 10 dies hàbils comptadors des del dia següent
de la percepció.

6.

Reintegrar els ajuts que s’han percebut indegudament.
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En el cas que la persona beneficiària no comuniqui dins el termini indicat la percepció d’una prestació
laboral o salarial, s’iniciarà el procediment de reintegrament de l’import de l’ajut percebut indegudament
amb exigència dels interessos de demora d’acord preveu l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

SOL·LICIT:
L’ajut econòmic de caràcter urgent i l’execució d’un itinerari personalitzat d’inserció prevists en el marc de
l’Ordre del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, de XX d’octubre de 2019,
per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria d’ajuts puntuals per pal·liar els impactes
econòmics produïts pel concurs de creditors als treballadors vinculats a empreses incurses a un procés de
creditors a conseqüència del concurs de creditors de l’empresa Thomas Cook.
La signatura d’aquesta sol·licitud implica autoritzar el SOIB per obtenir telemàticament tota la documentació
necessària per comprovar els requisits per ser persona beneficiària, llevat que us hi manifesteu
expressament en contra i presenteu, juntament amb la sol·licitud, la documentació corresponent:
ÍNDEX DELS DOCUMENTS PRESENTATS (MARCAU ELS DOCUMENTS QUE APORTAU)
Fotocòpia del document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent
Certificat d’empadronament
Document de representació, en cas que hi hagi representant
Certificat presentat per persones treballadores que no pertanyen a Thomas Cook o empresa del
mateix grup empresarial, de l’Administrador concursal que acrediti que el principal deutor de
l’empresa és Thomas Cook o empresa del grup empresarial.
(1)
Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social .
Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració
(2)
Tributària .
(3)
Informe de vida laboral
AUTORITZ EL SOIB A VERIFICAR PER MITJANS TELEMÀTICS:
(1)

Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (marcau
únicament si no voleu autoritzar la consulta).

(2)

Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària (marcau únicament si no voleu autoritzar la consulta).
(3)

L’informe de vida laboral en el moment que el SOIB us els requereixi (marcau únicament si no
voleu autoritzar la consulta).

EN CAS DE NO AUTORITZAR-HO, HAUREU D’APORTAR ELS DOCUMENTS SEGONS INDICA L’ÍNDEX ANTERIOR
No és obligatori aportar els documents que ja es troben en poder de l’Administració autonòmica (en aquest
cas heu d’indicar el document i assenyalar-ne l’expedient, el registre, la base de dades o similar en què
consta):

Document:

............................................................................................................
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i amb la legislació vigent en matèria de protecció de
dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquesta sol·licitud
Responsable
Finalitat

Legitimació

Servei d’Ocupació de les Illes Balears



Gestionar els programes de mesures d’orientació, ocupació i formació
emmarcats en les polítiques actives d’ocupació.



Gestionar els ajuts als treballadors residents a les Illes Balears afectats
pel procediment concursal de l’agència de viatges majorista Thomas
Cook



Decret llei 2/2019, de 4 d’octubre



Ordre d’11 d’octubre de 2019 del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball i president del SOIB

Destinataris

No es cediran les dades personals a tercers, tret que hagi obligació legal o interès
legítim d’acord amb el Reglament general de protecció de dades.

Tractament

Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Exercici dels drets

La persona interessada pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió,
limitació, portabilitat o oposició davant el titular responsable del tractament,
mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció
de dades personals, previst a la Seu Electrònica de la CAIB.
Una vegada rebuda la resposta o en cas que no hi hagi resposta en el termini d’un
mes, la persona afectada pot presentar la reclamació de tutela de drets davant
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Delegació de protecció de
dades

Seu a la Conselleria de Presidència (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma;
protecciodades@dpd.caib.es)

__________, _____ de _____________ de 20_____
[rúbrica]
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