ANEXO II
MEMORIA DA OBRA OU SERVIZO
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

I. DENOMINACIÓN DA OBRA OU SERVIZO

A denominación deberá ser concisa e breve e procurará resumir o contido da obra ou servizo (é a que figura no cartel)

II. DESCRICIÓN DA OBRA OU SERVIZO
1. Descrición do contido:
1.a. Denominación:

1.b. Especifique, brevemente, as actuacións que se pretenden realizar e que serán obxecto do traballo dos desempregados que participen na
obra ou servizo:

1.c. Anteproxecto técnico e plano:
(Deberá marcar a opción correspondente)
Non necesario (no caso de que se execute un servizo ou obra menor)

Xúntase (cando se execute unha obra maior)

2. Servizos en que se encadra o proxecto:
(Especifique a estrutura organizativa e funcional da entidade, así como os medios humanos e materiais de que dispón)
Obras ou servizos relacionados con protección civil e coa seguridade das persoas e bens.
Servizos personalizados de carácter cotián, tales como prestación de axuda a domicilio a persoas con discapacidade e/ou maiores, axuda
a familias e persoas con dificultade e/ou con desarraigamento social, coidado de nenos e nenas; escolas infantís e ludotecas.
Obras ou servizos relacionados coa utilidade colectiva, tales como mantemento e revalorización de zonas públicas e conservación
ambiental, xestión de augas, xestión de residuos, protección e mantemento de zonas e espazos naturais, así como aquelas que incidan,
directa ou indirectamente, no control da enerxía.
Servizos de lecer ou culturais, tales como promoción do turismo, desenvolvemento cultural local, promoción do deporte e sector audiovisual
Servizos destinados a actividades relacionadas coa innovación e as novas tecnoloxías.
Outros servizos que redunden en beneficio da comunidade:

3. Duración da obra ou servizo:
Data prevista de inicio

Data prevista de terminación

Duración (en meses)

4. Localización da obra ou servizo:

5. Descrición dos traballos que vai realizar cada unha das categorías profesionais que se pretenden contratar:
Grupo de cotización

Denominación ocupación

Descrición dos traballos que se van realizar

Nº de traballadores

TOTAL número de traballadores do servizo
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ANEXO II
(continuación)
II. DESCRICIÓN DA OBRA OU SERVIZO (continuación)
6. Interese xeral e social da obra ou servizo:
6.a. Motivación:
(Breve explicación do interese xeral e social da obra ou servizo proposto desde o punto de vista da entidade. No caso de execución de
obras, especifique cal é o uso que se dará á obra terminada)

6.b. Destino previsto, de interese xeral e social, do servizo:
- Especifique se o servizo se prestará de forma gratuíta ou se cobrará un prezo, taxa, etc. e, se é o caso, o custo unitario:

- Ademais, aclare quen serán os beneficiarios finais do servizo que se prestará cos traballadores desempregados contratados e, se é o caso,
mediante que procedemento se seleccionarán os ditos beneficiarios finais:

7. Competencia para a execución da obra ou servizo:
7.a. Normativa legal que establece a competencia da entidade local para a execución da obra ou servizo proposto:

7.b. Titularidade do obxecto de actuación:
(Indique se é propia da entidade solicitante, se a titularidade é pública pero doutra Administración ou se é privada)

8. Cualificación profesional dos traballadores participantes no proxecto:
8.a. A dirección do proxecto será realizada polo persoal técnico da propia entidade?
(Deberá marcar unha opción)
NON

SI

(Indique a ocupación e categoría profesional do persoal técnico)
8.b. A práctica profesional dos traballadores contratados vaise complementar con formación ocupacional/información profesional impartida
pola propia entidade?
(Deberá marcar unha opción)
NON

SI

En caso afirmativo, describa os medios materiais (aulas, instalacións e equipamentos), que a entidade pon á disposición para a realización das
accións complementarias de formación/información profesional, incluído o plan formativo:

III. RÉXIME DE EXECUCIÓN DO PROXECTO
A execución será realizada por administración directa.
A execución será realizada por empresa adxudicataria.
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ANEXO II
(continuación)

IV. TOTAL DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS PARTICIPANTES NO PROXECTO
Total de traballadores de nova contratación que participan no proxecto:
Total de traballadores desempregados que participan no proxecto:
Porcentaxe de traballadores desempregados sobre o total das novas contratacións:

V. INSERCIÓN LABORAL

Relación das persoas traballadoras que participaron en obras e servizos aprobados nos catro exercicios anteriores, e que foron contratadas ou
dadas de alta no correspondente réxime da Seguridade Social, durante polo menos 6 meses nos 2 anos seguintes á finalización da obra ou
servizo subvencionado a través dos programas de cooperación, segundo o seguinte modelo: (*)
Nome e apelidos

DNI/NIE

Período
subvencionado
PPCC
(aaaa/aaaa) Modelo de contrato

Datos do novo contrato
Duración

Nome da empresa / sector ou
actividade

(*) Para que sexa valorada a inserción laboral declarada neste punto, o número de traballadores deberá coincidir cos sinalados na declaración responsable
(número 9) do anexo de solicitude.
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