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Secció I. Disposicions generals
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

10773

Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 25 d’octubre de 2019 de modificació de
l'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 15 d'octubre de 2019 per la qual
s'aproven la convocatòria i les bases reguladores de les ajudes excepcionals per incentivar la
contractació indefinida de persones treballadores afectades per acomiadaments col·lectius derivats
d'un procediment concursal com a conseqüència del concurs de creditors de l'agència de viatges
majorista Thomas Cook

El 5 d'octubre de 2019, es va publicar el Decret llei 2/2019, de 4 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes puntuals per pal·liar els impactes
econòmics produïts pel concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook sobre l'economia de les Illes Balears, en l'article
2 del qual es preveuen dos programes d'ajudes, la primera de les quals fa referència a ajudes a empreses que contractin, de manera indefinida
i per prestar serveis a les Illes Balears, persones treballadores afectades per un acomiadament col·lectiu derivat del procés concursal de
Thomas Cook i per a les quals aquesta Ordre fixa les bases reguladores de les ajudes i la convocatòria per concedir-les.
L'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 15 d'octubre de 2019 aprova la convocatòria i les bases reguladores de les
ajudes excepcionals per incentivar la contractació indefinida de persones treballadores afectades per acomiadaments col·lectius derivats d'un
procediment concursal com a conseqüència del concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook i ha estat publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears número 142, de 19 d'octubre.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/149/1046169

D'acord amb les característiques de les ajudes i la celeritat amb la qual han de tramitar-se les sol·licituds que puguin presentar-se, i de
conformitat amb l'article 13 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, amb
aquesta modificació es regulen el pagament i la forma de justificació de les ajudes.
Per tot això, d'acord amb les competències atribuïdes a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball per l'article 2.4 del Decret 21
/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent:
ORDRE
Article únic
Addició de l'article 12 bis
Es modifica l'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 15 d'octubre de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria i les
bases reguladores de les ajudes excepcionals per incentivar la contractació indefinida de persones treballadores afectades per acomiadaments
col·lectius derivats d'un procediment concursal com a conseqüència del concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook i
s'afegeix un nou article, el 12 bis, amb el contingut següent:
Article 12 bis
Justificació i pagament
1. L'import de la subvenció s'ha d'abonar una vegada que l'entitat beneficiària hagi justificat prèviament que ha dut a terme l'actuació que
fonamenta la concessió de l'ajuda.
2. L'entitat beneficiària de la subvenció està obligada a justificar l'aplicació dels fons a la finalitat que hagi servit de fonament a la
concessió de la subvenció en els termes disposats en l'article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2
/2005.
3. Per pagar les ajudes previstes en aquesta convocatòria, atès que l'objecte és la contractació de les persones treballadores a les quals es
refereix l'article 3 d'aquesta Ordre, és suficient la documentació de les persones treballadores aportada en l'expedient relativa a la
contractació, amb la presentació de la qual s'entén acreditada la justificació de l'actuació subvencionable.
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Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 25 d'octubre de 2019

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/149/1046169

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
Iago Negueruela Vázquez
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