ER-1734/2005

ÍNDICE

INTRODUCIÓN

7

SUBVENCIÓNS RECIBIDAS

11

PROGRAMAS DE EMPREGO MUNICIPAL

15

FORMACIÓN PARA O EMPREGO

19

SERVIZO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

23

SERVIZO DE OFERTAS DE EMPREGO

33

AXENCIA DE EMPREGO E
DESENVOLVEMENTO LOCAL

41

CONCLUSIÓNS

47

3

Rúa dos Regos, 24 – 15173 Liáns – OLEIROS (A Coruña).
Tlfnos.: 981 63 17 06 – 981 61 03 19 – Fax: 981 64 81 13
e-mail: cmf@oleiros.org

ER-1734/2005

INTRODUCIÓN

Rúa dos Regos, 24 – 15173 Liáns – OLEIROS (A Coruña).
Tlfnos.: 981 63 17 06 – 981 61 03 19 – Fax: 981 64 81 13
e-mail: cmf@oleiros.org

ER-1734/2005

INTRODUCIÓN

Preséntanse a continuación os datos relativos á xestión realizada na área de
Formación e Emprego do Concello de Oleiros. Dita actividade concéntrase nos Centros
Municipais de Formación, “Isaac Díaz Pardo” e “A Carballeira”.
Os programas cos que conta o concello para combater o desemprego son os
seguintes:
 Programa de Orientación Profesional.
 Programas de Formación Ocupacional.
 Programas de Promoción do Emprego.
Para desenvolver todos estes programas, o Concello conta cos seguintes
recursos humanos:

-

-

-

-

• Persoal do Centro Municipal de Formación “Isaac Díaz Pardo”:
1 Director (Grupo A1 contratado a xornada completa. Persoal laboral indefinido do
Concello).
3 Orientadoras Profesionais: 2 grupos A1 (contratadas a xornada completa: unha
delas persoal laboral indefinido do Concello e outra co-financiada polo Concello e
pola Xunta) e 1 grupo A2 (contratada a xornada completa e co-financiada polo
Concello e pola Xunta).
1 Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (Grupos A1, contratada a xornada
completa. Persoal laboral indefinido do Concello).
1 Técnica de Inserción Laboral (Grupo A1 contratada a xornada completa. Persoal
laboral indefinido do Concello).
2 Auxiliares Administrativas (Grupo D, contratadas a xornada completa. Persoal
laboral do Concello, 1 indefinida e outra temporal contratada como reforzo para a
xestión dos cursos AFD).
1 Conserxe (Grupo E, contratado a xornada completa. Persoal laboral temporal do
Concello).
1 Limpadora (realiza o servizo a media xornada e pertence a unha empresa de
limpeza).
Docentes dos cursos (neste ano foron 4).
• Persoal do Centro Municipal de Formación “A Carballeira”:
1 operaria de mantemento do viveiro (Grupo D, contratada a xornada completa.
Persoal laboral indefinido do Concello).
1 Limpadora (realiza o servizo a tempo parcial e pertence a unha empresa de
limpeza).

Tamén o Concello conta cun soporte administrativo situado no departamento
de Cultura, que tramita todos os expedientes económicos do Centro. O persoal que
participa neste importante labor é o seguinte:
-1 Asesora xurídica.
-2 Auxiliares Administrativas.
Ademais dos datos relativos aos usuarios dos programas hai que indicar que,
para levar a cabo toda a actividade que se vai comentar a continuación, foi necesario
realizar un importante traballo administrativo. Así, subliñar que en total se tramitaron
52 expedientes para mercar materiais, nos que se incluíron 187 facturas.
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SUBVENCIÓNS RECIBIDAS

As subvencións recibidas durante o ano 2021 foron as seguintes:

Denominación
Contratación persoal técnico turismo - Deputación
Contratación técnico atención Centro interpretación
– Deputación
Convenio Xunta - Contratación de 5 socorristas
Convenio Xunta contratación perceptores RISGA
Servizo de orientación profesional
Obradoiro dual de emprego “Realización de
Mobiliario Urbano e Restauración de zonas verdes
municipais ”
Curso de Atención socio-sanitaria a persoas
dependentes en institucións sociais
Curso de Atención socio-sanitaria a persoas no
domicilio
Curso de Montaxe e mantemento de instalacións
solares térmicas
Curso de Comunicación en lingua castelá N2
Curso de Competencia matemática N2
Curso de Comunicación en lingua galega N2
Axente de emprego e desenvolvemento local
Totais

11

Data de
concesión
20/04/21

Importe
16917,69

01/06/21

7500,00

23/06/21
19/07/21
05/06/21

16000,00
65049,75
50000,00

09/09/21

376446,00

14/09/21

38520,00

14/09/21
14/09/21
14/09/21
14/09/21
14/09/21
28/12/21

48453,00
66960,00
13972,50
13972,50
3990,00
18171,01
735952,45 €
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PROGRAMAS DE EMPREGO MUNICIPAL

Contratación de traballadores desempregados para a realización de traballos e
obras de interese social.

•

Durante este ano realizáronse diversos proxectos para a contratación de
traballadores desempregados, para a realización de obras e servizos de interese social.
Uns programas foron financiados directamente polo Concello, outros foron realizados
a través dos convenios de colaboración coa Xunta de Galicia e outros coa Deputación
de A Coruña. Os programas desenvoltos foron os seguintes:

Denominación

Financiamento

Contratación de peóns perceptores da
Concello - Xunta
RISGA
Concello Contratación brigadas contra-incendios
Consellería do
Medio rural
Contratación de 3 operarios de servizos
Concello
Contratación de socorristas
Concello - Xunta
Contratación servizo socorrismo praias
Concello
Concello –
Contratación servizo limpeza praias
Deputación
Contratación
persoal
e
alumnado
Concello - Xunta
Obradoiro Dual de Emprego
Contratación técnico de turismo e Aula
Concello do Mar
Deputación
Totais

-

15

Nº
Traballadores

Duración

5

9 meses

5

3 meses

3
5
36

6 meses
2 meses
3 meses

5

3 meses

25

9 meses

3

9 meses

87

Como podemos ver, en total, contratáronse de forma directa polo Concello, un total
de 87 persoas.
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FORMACIÓN PARA O EMPREGO
No ano 2021 a Orde de convocatoria para a realización de accións formativas
para demandantes en situación de desemprego, impartiuse entre os anos 2021 e
2022, polo que os primeiros cursos que se iniciaron foron no mes de novembro do
2021 e outros xa se iniciaron ao longo do ano 2022. Os cursos concedidos e o
calendario de impartición dos mesmos foron os seguintes:
DENOMINACIÓN

Nº HORAS

MONTAXE E MANTEMENTO DE
INSTALACIÓNS SOLARES TÉRMICAS
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A
PERSOAS NO DOMICILIO
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A
PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS
COMUNICACIÓN EN LINGUA
CASTELÁ N2
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2

658

DATA
INICIO
08/11/2021

DATA
REMATE
31/05/2022

628

09/12/2021

15/07/2022

468

10/01/2022

10/06/2022

138

01/02/2022

15/03/2022

138

16/03/2022

02/05/2022

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA
N2

38

03/05/2022

12/05/2022

No ano 2021 rematou o Obradoiro dual de Emprego “Restauración de zonas
verdes municipais” Neste proxecto Participaron un total de 20 alumnos que se
formaron nas seguintes especialidades:
DENOMINACIÓN
OPERACIÓNS AUXILIARES
REVESTIMENTOS CONTÍNUOS NA
CONTRUCCIÓN
ACTIVIDADES AUXILIARES EN
VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE
XARDINERÍA

CÓDIGO

DATA
INICIO

DATA
REMATE

EOCB0109

28/12/2020

27/09/2021

AGAO0108

28/12/2020

27/09/2021

Ao remate deste obradoiro conseguíronse, a través de un programa de axudas e
subvencións para incentivos a contratación por parte das empresas posto en marcha
polo Concello,
un total de 7 insercións profesionais en varias empresas de
construción e xardinería da zona.
No ano 2021 púxose en marcha un novo obradoiro dual de emprego
denominado “Realización de mobiliario urbano e restauración de zonas verdes
municipais”. Neste proxecto participan un total de 20 alumnos nas seguintes
especialidades:
DENOMINACIÓN
TRABALLOS DE CARPINTERÍA E
MOBLE
ACTIVIDADES AUXILIARES EN
VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE
XARDINERÍA
19

CÓDIGO

DATA
INICIO

DATA
REMATE

MAMD0209

15/10/2021

14/07/2022

AGAO0108

15/10/2021

14/07/2022
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
RESUMO DA ACTUACIÓN NA BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL EN 2021

•

Número de inscricións de novos/as demandantes no Servizo Municipal de
Emprego. Anos 2020 e 2021

•

Evolución anual do número de inscricións de novos/as demandantes no
Servizo Municipal de Emprego. Entre 2003 e 2021
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-

En 2021 foron atendidas 513 persoas no servizo de intermediación laboral do
Concello. De media cada mes déronse de alta na Bolsa Municipal de Emprego
40 novos usuarios/as.

-

En 2021 houbo 70 inscricións máis que no ano anterior (443).

•

Número de homes e mulleres inscritos como demandantes no Servizo
Municipal de Emprego. Anos 2020 e 2021

Proporción de homes e mulleres inscritos como demandantes no Servizo
Municipal de Emprego. Sumatorio anos 2020 e 2021

Un ano máis, as mulleres foron maioría no total de novas inscricións no servizo
de intermediación laboral do Concello de Oleiros.
24
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•

Proporción dos demandantes de emprego inscritos no Servizo Municipal de
Emprego por tramos de Idade. Sumatorio 2020 e 2021

•

Distribución dos demandantes inscritos no Servizo de Emprego Municipal por
municipio de residencia. Anos 2020 e 2021
Municipio
Oleiros

2020
299

Municipio
Oleiros

2021
313

A Coruña

68

A Coruña

95

Sada

34

Cambre

29

Cambre

18

Sada

27

Culleredo

10

Culleredo

17

Arteixo

5

Arteixo

5

Carral

2

Carral

5

Miño

2

Betanzos

4

As Pontes

1

Bergondo

4

Oza

1

Abegondo

2

Vimianzo

1

Carballo

2

Zas

1

Coirós

2

Pontedeume

2

Laracha

1

Lugo

1

Miño

1

Monforte

1

Oza dos Ríos

1

Santiago

1
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-

-

O 61,01% dos demandantes que se deron de alta no servizo de emprego do
Concello de Oleiros vivían en Oleiros. En 2019 a representación de veciños/as
de Oleiros fora menor: 55,44 %
Os demandantes da Coruña representaron o 18,52 % do total de persoas
anotadas en 2021 para a procura de traballo.

•

Proporción do total de demandantes rexistrados no Servizo de Emprego
Municipal por municipio de residencia. Sumatorio anos 2020 e 2021

•

Distribución en porcentaxes dos demandantes inscritos no Servizo de Emprego
Municipal polo nivel de estudos acadado. Anos 2020 e 2021
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O 37,24% de todas aquelas persoas que se deron de alta na Bolsa de Emprego
Municipal non remataron o Graduado en ESO ou ben non homologaron
estudos a ese nivel académico
•

Evolución anual do número de inscricións de novos/as demandantes
estranxeiros/as no Servizo Municipal de Emprego. Entre os anos 2018 e 2021

•

Peso do colectivo estranxeiro entre os novos/as demandantes inscritos no
Servizo Municipal de Emprego. Entre 2018 e 2021
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•

•

Nacionalidades máis representadas entre os novos/as demandantes inscritos
estranxeiros no Servizo Municipal de Emprego. Sumatorio 2020 e 2021 en
porcentaxes
Venezuela

31,35%

Colombia

12,54%

Cuba

9,24%

República Dominicana

8,91%

Brasil

7,59%

Perú

5,61%

Clasificación das ocupación máis solicitadas polos demandantes inscritos/as
no Servizo Municipal de Emprego. Anos 2020 e 2021
1º

Abastecedor/a

2º

Persoal de limpeza

3º

Mozo/a de almacén

4º

Embalador/a – etiquetador/a

5º

Dependente/a de comercio

6º

Asistente/a domiciliario para domicilios particulares

7º

Empregado/a de fogar

8º

Recepcionista de establecementos distintos a oficinas

9º

Caixeiro/a de supermercado

10º

Empregado administrativo

-

O 28,65 % das persoas que se rexistraron como demandantes na procura de
emprego en 2021 eran estranxeiras.

-

Foron 147 persoas doutras nacionalidades as que se anotaron no servizo de
intermediación sendo os venezolanos o grupo máis numeroso e con maior peso,
representando o 31,35 %.
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•
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Perfil do usuario/a que se inscribiu como demandante de emprego no Servizo
Municipal de Emprego. Ano 2020 e 2021
•

Muller

•

Sen estudos

•

Maior de 46 anos

•

Residente
Oleiros

•

Nacional

•

Solicita
ocupación
abastecedor/a

no

concello

de

como

-

A través do servizo de Orientación Laboral presente no Centro “Isaac Díaz
Pardo” atendéronse a 1670 demandantes inscritos no Servizo Público de
Emprego de Galicia.

-

De media, no mes, as dúas orientadoras que fan o traballo dentro do
aplicativo do Servizo Público de Emprego, fixeron entrevista persoal con
140 demandantes.
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SERVIZO DE OFERTAS DE EMPREGO
•

Evolución do número de ofertas rexistradas no Servizo Municipal de Emprego
entre os anos 2003 e 2021

•

Evolución do número de postos de traballo ofertados no Servizo Municipal de
Emprego entre os anos 2003 e 2021

-

En 2021 foron atendidas 380 ofertas de emprego no servizo de
intermediación laboral do Concello de Oleiros.

-

De media cada mes foron rexistradas 32 novas ofertas para a procura de
traballadores/as.

-

O número de postos reais ofertados a través das ofertas xestionadas foron
465.
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•

Proporción das ofertas xestionadas no Servizo Municipal de Emprego segundo
fosen de ofertantes de Oleiros ou doutros concellos. Suma anos 2020 e 2021

•

Distribución das ofertas xestionadas no Servizo Municipal de Emprego por
orixe. Suma 2020 e 2021
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•

Número de currículos remitidos desde o Servizo Municipal de Emprego para as
ofertas xestionadas entre os anos 2005 e 2021

•

Número de demandantes mobilizados desde o Servizo Municipal de Emprego
para informar sobre as ofertas dispoñibles entre os anos 2011 e 2021
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•

•

Número de postos de traballo creados desde o Servizo Municipal de Emprego
polas ofertas xestionadas entre os anos 2011 e 2021

-

O 66,92% das ofertas que foron xestionadas no servizo municipal de
Oleiros tiñan a súa orixe en Oleiros.

-

Da Bolsa Municipal de Emprego no ano 2021 foron mobilizados 2290
demandantes solicitando a súa dispoñibilidade para intermediar nas
ofertas abertas.

-

Desde o Centro “Isaac Díaz Pardo” remitíronse 1459 currículos para
participar nos procesos de selección abertos para a contratación de
traballadores.

-

En 2021 a través do Servizo de Intermediación Laboral do Centro “Isaac
Díaz Pardo” atoparon traballo 173 persoas, 30 persoas máis que no ano
anterior.

Relación dos postos de traballo máis ofertados a través do Servizo Municipal de
Emprego en 2020 e 2021
Empregado/a de fogar
Asistente/a domiciliario
Persoal de limpeza
Camareiro/a
Axudante de cociña – Cociñeiro/a
Albanel – Peón/peoa da construción
Empregado/a administrativo
Mozo/a de almacén
Dependente/a polivalente
Xardineiro/a
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•

Resumo do Servizo Municipal de Emprego. Suma anos 2020 e 2021. Ofertas
Número de ofertas xestionadas
Número de postos de traballo ofertados
Orixe dos ofertantes que utilizaron o Servizo Municipal de
Emprego
Número de currículos remitidos para as ofertas xestionadas
Número de persoas mobilizadas para informar das ofertas en
xestión
Número de postos de traballo creados desde o S.M.E.

37

650
793
Oleiros
2796
4095
265
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AXENCIA DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL
A axencia de emprego e desenvolvemento local do concello de Oleiros iniciou a
súa actividade no ano 2000, desde entón son moitas as persoas emprendedoras e as
empresas que encontraron neste servizo, una axuda no seu proceso de
emprendemento e/ou na obtención de información e asesoramento durante a xestión
da súa actividade.
As persoas emprendedoras, dependendo do grado de maduración do seu
proxecto, reciben asesoramento respecto á elaboración do plan de empresa (análises
da súa viabilidade), das distintas formas xurídicas que poderían constituír (vantaxes e
desvantaxes, trámites, obrigacións e responsabilidades), e das axudas que poderían
solicitar.
Os empresarios e empresarias poden atopar na axencia, información e
asesoramento sobre axudas ou subvencións para a contratación de empregados ou
para a realización dalgún investimento, información sobre proxectos empresariais de
carácter municipal, cursos de formación empresarial, etc.
Ademais a axencia traballa en colaboración co resto dos técnicos da Rede de
Técnicos de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria, para a
organización de charlas, cursos o xornadas de interese empresarial.
Así mesmo na coordinación dos proxectos que de carácter territorial se
desenvolvesen no municipio: Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos
(Medida Leader-Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020,
Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo) e no GALP Golfo Ártabro
Sur.

Xestiona diversas actuacións que favorecen a dinamización do tecido empresarial
local, principalmente: a elaboración e permanente actualización do directorio de
empresas de Oleiros, que figura na web municipal; infórmase sobre as condicións que
regulan o aluguer das naves do viveiro municipal de empresas do polígono de Iñás
levando a cabo a revisión dos expedientes de contratación; aténdense as peticións e
necesidades do mercado municipal de abastos e xestiona o funcionamento do
departamento de turismo.
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ASESORAMENTO A PROXECTOS EMPRENDEDORES
Referencia histórica
Desde o ano 2000 e ata o 2021 o número total de proxectos asesorados a
emprendedores é de 2389, o que supón unha media anual de 109 proxectos.
Cabe destacar que este servizo de asesoramento estivo suspendido parte do
ano 2020 e 2021 por necesidades do servizo (xestión axuda PEL Reactiva para
empresas afectadas polo COVID19), o que interrompeu o servizo de atención regular a
emprendedores e empresas, de aquí a baixada do número de proxectos atendidos.

Durante o ano 2021 asesoráronse 62 novas ideas empresariais que se
corresponden con novos proxectos presentados nese ano, continúase prestando
asesoramento tamén a todos aqueles proxectos que permaneceron en situación de
estudo dende o ano anterior e seguiron e seguen necesitando asesoramento ata que
consolidan ou rexeitan.
Estes 62 proxectos representan a atención de 67 persoas implicadas nos
mesmos, son fundamentalmente proxectos de auto-emprego. Considerando as cifras
acumuladas de anos anteriores supoñen un total de 3479 persoas beneficiarias do
asesoramento dos servizos da axencia.
•

Perfil da persoa emprendedora (2021)

O perfil-tipo da persoa que acudiu a recibir asesoramento caracterizase por ser :
- veciño/a do concello: un 90% residen en Oleiros
- idade media: 39 anos
- muller: a maioría (52%) dos proxectos son liderados por mulleres
- persoa desempregada: o 71% dos promotores son persoas que parten dunha
situación de desemprego a hora de afrontar o seu proxecto empresarial.
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•

Situación dos proxectos a 31 de decembro de 2021

Ao finalizar o ano a situación dos 62 proxectos asesorados é a seguinte:
-

45 seguen analizando a viabilidade do seu proxecto.

-

7 constituíron durante o ano a súa empresa.

-

2 rexeitaron a idea (por non viabilidade, atopar emprego por conta allea...)

-

8 atópanse tramitando a súa constitución cara o 2022.

ASESORAMENTO NA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

Referencia histórica

O total de empresas constituídas co apoio inicial dos servizos da axencia acada
a cifra total ,ata Decembro do 2021, de 657 empresas.

O que supón unha media de 30 empresas /ano constituídas co asesoramento previo
da axencia.
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Análise das empresas constituídas en 2021

•
O 53% pertencen ao sector servizos, empresas adicadas o deseño
gráfico, a fotografía, reparto de mercancías, adestramento canino, etc.
O 27% están vencellada o sector da hostalería e o outro 20% ofertan
actividades comerciais.
•
O 86% son empresarios e empresarias individuais, o 7% elixiron
formas de sociedade (SC/CB) sen personalidade xurídica, e un 7% elixiu a
forma da sociedade de responsabilidade limitada como forma xurídica.
•
Das 15 empresas constituídas, 7 son resultado de proxectos que
iniciaron o seu asesoramento no ano anterior (2020), 2 viñan desenvolvendo a
súa idea dende o 2019 ,e o resto (6) iniciaron o seu asesoramento e
constituíron a súa empresa ao longo do 2021.

•

O 99% son veciños de Oleiros.

•

O 67% situaron a súa actividade dentro do municipio.

•

O 58% son empresarias titulares da actividade

•
Creáronse 21 postos de traballo, 18 por auto-emprego dos
propios promotores e 3 postos de contratación asalariada.

ASESORAMENTO A OUTRAS EMPRESAS
Ademais do asesoramento a proxectos emprendedores, a axencia presta
asesoramento a empresas xa constituídas que acoden a este servizo para resolver
dúbidas puntuais sobre normativas, tipos de contratos, bonificacións á contratación,
proxectos municipais, axudas e subvencións…
Asemade a propia axencia informa sobre as novidades de interese empresarial
(lexislación laboral ou fiscal, convocatoria de axudas...), ben por correo electrónico,
teléfono ou a través das redes sociais (Facebook: Empregoleiros).
Durante o ano 2020 e 2021 como consecuencia da situación derivada pola
pandemia, a atención a empresas fíxose máis intensa dada a continua e complexa
publicación de normativa, axudas específicas,….
Durante o ano 2021 deuse
información e atendéronse 591 consultas de empresas.
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CONCLUSIÓNS

O Concello de Oleiros fai balance, a través dos datos presentados nesta
memoria, de toda a actividade que en materia de Formación e Emprego se desenvolve
no noso municipio. Os datos presentados avalan o importante esforzo que o Concello
realiza para poñer en marcha programas e accións, tendentes a cualificar e inserir os
nosos veciños e veciñas. Como xa vén sendo habitual nos últimos anos, as liñas de
actuación da política municipal en materia de formación e emprego, tenden a non
deixar sen atender ningún aspecto relacionado coa mellor empregabilidade dos nosos
veciños. Poñemos en marcha medidas tendentes a informar e orientar de todas as
posibilidades que un individuo ten de acordo coas súas actitudes e aptitudes, dar
formación -a quen o precise- en especialidades con grande demanda no mercado de
traballo, poñer en contacto aos demandantes cos ofertantes de emprego, dar
asesoramento a aquelas persoas que deciden emprender a súa actividade laboral pola
súa conta e por último, crear programas específicos de emprego de cara a contratar
persoas que poidan acadar práctica profesional, para que poidan logo ter unha mellor
inserción profesional.
Como se dixo antes, o desenvolvemento de todas estas iniciativas supón para o
Concello un importante esforzo á hora de dotar dun equipo humano e dunhas
infraestruturas adecuadas para poder atender, o mellor posible e cada vez máis, a un
maior número de veciños que demandan os nosos servizos.
Froito deste esforzo municipal e do traballo e dedicación do equipo técnico que
presta os servizos nesta área, son os resultados que acabamos de analizar.
Como datos máis destacables queremos subliñar o número de usuarios que
realizaron algunha xestión no noso centro, e o número de persoas que atoparon
traballo no último ano.
Aínda que o número de persoas que chamaron ou fixeron algunha consulta no
servizo de información foron moitas máis, en total foron 4447 as persoas que foron
atendidas de maneira individualizada ou participaron nalgún programa de formación
durante o ano 2021.
O número de persoas que atoparon traballo no ano 2021 grazas a que foron
contratadas nalgún programa de emprego municipal, foron enviadas a ofertas de
emprego e foron seleccionadas, e/ou foron asesoradas para crear o seu propio
traballo, foron en total 373.
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