ANEXO II

MEMORIA DA OBRA OU SERVIZO
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

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 de traballo das persoas desempregadas que
participan na obra ou servizo

1.c. Anteproxecto técnico e plano (deberá marcar a opción correspondente)
Non necesario (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
Tarefas de planificación preventiva ou valorización forestal
Tarefas de silvicultura
Tarefas de limpeza de montes
Tarefas de xestión de biomasa

3. Duración da obra ou servizo
Data prevista de inicio

Data prevista de finalización

Duración (en meses)

4. Localización da obra ou servizo

5. Descrición dos traballos que realizará cada unha das categorías profesionais que se pretende contratar
(indicar por orde de preferencia)
Grupo de cotización

Denominación ocupación

Nº de persoas
traballadoras

Descrición dos traballos que se van realizar

TOTAL número de persoas traballadoras do servizo
Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II
(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. En 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 seu custo unitario

Ademais, aclare quen serán as persoas beneficiarias finais do servizo que se prestará coas persoas traballadoras desempregadas contratadas e,
se é o caso, mediante que procedemento se seleccionarán as devanditas persoas beneficiarias 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 proposta:

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 das persoas traballadoras participantes no proxecto
8.a. Será realizada a dirección do proxecto por 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 das persoas traballadoras contratadas 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, incluíndo o plan formativo

III. RÉXIME DE EXECUCIÓN DO PROXECTO
A execución será realizada por administración directa

A execución será realizada por empresa adxudicataria

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

