ANEXO II
CERTIFICADO DO SECRETARIO OU SECRETARIA DA ENTIDADE LOCAL

SI461A-SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FOMENTO DA CONTRATACIÓN DE MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO NO ÁMBITO DE
COLABORACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS GALEGAS
EXPEDIENTE

SI461A 2021/

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

DATOS DO SECRETARIO OU SECRETARIA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

CERTIFICA
1º A persoa que asina a solicitude desempeña a representación da entidade local, en virtude de (indicar documento/acordo, órgano e data)

2º. Que o (indíquese o órgano competente)
data

da entidade local/agrupación/asociación/mancomunidade/consorcio, con
adoptou o acordo de solicitar a subvención convocada pola Secretaría Xeral da Igualdade para o fomento da

contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, a través da contratación de
(nº)

mulleres.

3º. A disposición de orzamento para financiar a acción obxecto da subvención solicitada, na parte non subvencionable, se for o caso.
4º. Que as retribucións salariais brutas totais, en cómputo mensual, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias e as cotas da Seguridade
Social a cargo da entidade por todos os conceptos, que se aboará ás traballadoras que se contraten, segundo convenio colectivo ou normativa laboral
aplicable, é o da seguinte táboa (táboas salariais vixentes no momento da solicitude da subvención).
(O convenio colectivo ou normativa laboral aplicable ás traballadoras que se contraten é o seguinte:

publicado no (BOE/DOG)
Nº de
traballadoras

Ocupación

nº
Grupo de
cotización SS

Salario bruto
mensual
(1)

do

)

Cota da
Seguridade Social
a cargo da
entidade

Total custo
mensual
subvencionable

Duración do
contrato
(meses)
(2)

Tipo de
Custos salariais
xornada (%)
totais
(3)
subvencionables

TOTAL SUBVENCIONABLE
(1) Incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias e complementos salariais suxeitos a cotización e excluídos os conceptos non subvencionables indicados no artigo 3.3 das bases
reguladoras desta subvención.
(2) Con independencia da duración do contrato, o período subvencionable será como máximo de 12 meses.
(3) No caso de xornada a tempo parcial, esta non pode ser inferior ao 50 %.

SINATURA DO SECRETARIO OU SECRETARIA

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Igualdade

de

de

