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G-. PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL DE EMPREGO
PORREMPRÉGATE. 
 

 
O Programa de desenvolvemento local de emprego

Concellaría de Emprego, e su

de emprego en usuarios activos pertencentes á Bolsa de Emprego. 

 

Neste momento estanse a realiz

usuarios da Bolsa de Emprego, polo que a implantación de

persegue mellorar o servizo ofertado pola 

outros Plans e Programas integrados de inserción laboral. 

 

O traballo do Programa parte dun estudio pormenorizado dos usuarios da Bolsa de 

Emprego e a realidade empresarial n

socioeconomico, realizado dende a Concellaría de Emprego. A partir do mesmo 

establencese, por unha banda os perfís dos posibles usuarios do Programa, e por 

outra, as empresas coas que se quere constituir

Unha vez iniciado o traballo directo cos participantes seleccionados, realizase a 

diagnose de ocupabilidade e posteriormente o deseño de itinerarios persoalizados 

de inserción. O mesmo tempo dende a área de desenvolvement

realizase o contacto directo coas empresas, para detectar as súas necesidades de 

persoal. 
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. PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL DE EMPREGO. 

O Programa de desenvolvemento local de emprego, é un programa xestionado pola 

Concellaría de Emprego, e subvencionado polo Concello do Porriño 

de emprego en usuarios activos pertencentes á Bolsa de Emprego.  

se a realizar diferentes accións para a inserción laboral dos 

usuarios da Bolsa de Emprego, polo que a implantación deste tipo de programas 

persegue mellorar o servizo ofertado pola Consellería de Emprego e compleme

outros Plans e Programas integrados de inserción laboral.  

O traballo do Programa parte dun estudio pormenorizado dos usuarios da Bolsa de 

alidade empresarial no Concello do Porriño e entorno

, realizado dende a Concellaría de Emprego. A partir do mesmo 

cese, por unha banda os perfís dos posibles usuarios do Programa, e por 

outra, as empresas coas que se quere constituir unha rede estable para o emprego. 

Unha vez iniciado o traballo directo cos participantes seleccionados, realizase a 

diagnose de ocupabilidade e posteriormente o deseño de itinerarios persoalizados 

de inserción. O mesmo tempo dende a área de desenvolvement

realizase o contacto directo coas empresas, para detectar as súas necesidades de 

  

Concello do Porriño  

é un programa xestionado pola 

bvencionado polo Concello do Porriño para a creación 

 

ar diferentes accións para a inserción laboral dos 

ste tipo de programas 

Consellería de Emprego e complementar 

O traballo do Programa parte dun estudio pormenorizado dos usuarios da Bolsa de 

o Concello do Porriño e entorno 

, realizado dende a Concellaría de Emprego. A partir do mesmo 

cese, por unha banda os perfís dos posibles usuarios do Programa, e por 

unha rede estable para o emprego. 

Unha vez iniciado o traballo directo cos participantes seleccionados, realizase a 

diagnose de ocupabilidade e posteriormente o deseño de itinerarios persoalizados 

de inserción. O mesmo tempo dende a área de desenvolvemento empresarial 

realizase o contacto directo coas empresas, para detectar as súas necesidades de 
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO DE EMPREGO. PORREMPRÉGATE. 

 

OBXECTIVOS 

 

 

O obxectivo deste programa é axudar á integración 

laboral dos usuarios da Bolsa de Emprego  

 

CARACTERÍSTICAS 

XERAIS 

 

 

O traballo do Programa parte dun estudio 

pormenorizado dos usuarios da Bolsa de Emprego e 

a realidade empresarial no Concello do Porriño e 

entornos socioecon, realizado dende a Concellaría de 

Emprego. A partir do mesmo establecese, por unha 

banda os perfís dos posibles usuarios do Programa, e 

por outra, as empresas coas que se quere constituir 

unha rede estable para o emprego. Unha vez iniciado 

o traballo directo cos participantes seleccionados, 

realizase a diagnose de ocupabilidade e 

posteriormente o deseño de itinerarios persoalizados 

de inserción. O mesmo tempo dende a área de 

desenvolvemento empresarial realizase o contacto 

directo coas empresas, para detectar as súas 

necesidades de persoal. 

 

DESTINATARIOS 

 

 

1200 usuarios activos da Bolsa de Emprego, con 

residencia no Concello. O sistema inclúe un 

procedemento dinámico de entrada e saída de 

usuarios a medida que pasen de activos a inactivos, 

e viceversa. 
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FORMA DE ACCESO 

 

A través da inscrición na Bolsa de Emprego, e 

manténdose activo no servizo. 

 

EQUIPO 

 

Técnicos en Orientación Laboral e Axentes de 

Desenvolvemento Empresarial. 

 

PREVISIÓN ANUAL 

 

Conseguir o máximo de insercións laborais nos  

participantes seleccionados. 

 

FINANCIAMENTO 

 

Concello do Porriño. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


