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DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Convocatòria de beques d’especialitats formatives per a alumnes desocupats 
majors de 30 anys i dones víctimes de violència masclista en situació d’atur, 
durant el període 2019-2020  

 

Declarant: DNI: 

Adreça: 

 

Núm.: Esc.: Pis: Porta: 

CP: Localitat: Illa: 

 

En relació amb la sol·licitud presentada en el marc de la Resolució del conseller de 
Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, per la qual s’aprova la convocatòria 
informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 
anys, així com les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin 
alumnes de especialitats formatives finançades pel SOIB o impartides per centre 
propis, per al període 2019-2020. 

 

DECLAR: 

 

1. Que no estic sotmès a cap de les circumstàncies indicades en l’article 10 i 11 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 
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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 ser beneficiari 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. 

 

 

__________, _____ de _____________ de 20_____ 

  

[rúbrica] 

 

 

 

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades, especialment de l’article 5 (“Els responsables i encarregats del tractament de 
dades així com totes les persones que intervinguin en qualsevol fase d'aquest estaran subjectes al 
deure de confidencialitat i al secret professional” ). 

Les dades recollides en aquest document s’integraran en el fitxer de polítiques actives d’ocupació amb 
la finalitat exclusiva de gestionar els programes i mesures d’orientació, ocupació i formació 
emmarcats en les polítiques actives d’ocupació. El responsable d’aquest fitxer és el Servei d’Ocupació 
de les Illes Balears, davant el titular del qual la persona interessada pot exercitar els drets d’accés, 
rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició en els terminis i amb els requisits establerts als 
articles 13 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades. 

 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS 

 


