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1. Contexto. 

A Consellería de Economía, Emprego e Industria invitou á rede de axentes de 

emprego e desenvolvemento local a realizar propostas de mellora desta rede. 

AFIPRODEL, asociación de profesionais de desenvolvemento local de Galicia, 

recolleu esta invitación e elabora este primeiro documento cunha proposta para 

a coordinación entre a Consellería e a rede que consideramos é a actuación 

máis prioritaria e estratéxica para que o conxunto de profesionais de 

desenvolvemento local de Galicia poida constituírse nunha autentica rede de 

facto e poidan aproveitarse todas as súas potencialidades. 

Para a realización deste documento AFIPRODEL recolle as achegas dos seus 

asociados e as realizadas por compoñentes da rede de AEDL nunha xuntanza 

realizada en Padrón en marzo e nunha enquisa on line realizada en abril de 

2016 por 108 AEDL. Os resultados quedaron publicados na web 

www.afiprodel.org e no Anexo I deste documento. 

A rede de axentes de emprego e desenvolvemento local de Galicia está 

formada por profesionais dependentes das administracións públicas 

locais e entidades privadas que a Consellería de Economía, Emprego e 

Industria cofinancia cun máximo do 80% para a realización dos plans de 

accións locais e as función que se definen na orde de convocatoria das axudas 

publicadas pola propia Consellería. 

 “Co fin de garantir a adecuada coordinación, formación e actualización 

permanente deste persoal técnico, a Consellería de Economía, Emprego e 

Industria, en colaboración con outros órganos e/ou entidades públicas da Xunta 

de Galicia, organizará, con medios propios ou alleos, cantas actuacións 

considere conveniente, a través de reunións de coordinación, cursos ou 

xornadas de traballo, facilitando a éste regularmente información sobre 

normativa, desenvolvemento de plans e outras cuestións que se consideren de 

interese”. (Orde 16 novembro de 2015) 

Nesta orde tamén se considera “A asistencia e participación nestas actividades de 

formación, coordinación, divulgación e actualización será obrigatoria, polo que as 

entidades beneficiarias da subvención deberán facilitar a participación das persoas 

contratadas como AEDL nas citadas actuacións durante o horario de traballo”. 

http://www.afiprodel.org/
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Na actualidade a rede de AEDL cofinanciada pola Consellería carece de 

calquera sistema de coordinación, formación e actualización de coñecementos 

planificado e artellado, polo que é oportuno e necesario crear os mecanismos 

necesarios para solventar esta necesidade e dotar á rede das ferramentas e 

os recursos necesario co obxectivo de acadar unha rede máis eficiente e 

desenvolver o seu potencial para a implantación das políticas activas de 

emprego, a xeración de emprego no contorno laboral e aproveitar as sinerxías 

cara a acadar territorios intelixentes e competitivos proclives á innovación e o 

desenvolvemento humano e económico sostible 

A enquisa sobre a opinión da rede respecto á proposta de Coordinación que 

presenta AFIPRODEL recolle un apoio practicamente unánime á mesma polos 

108 participantes que apoian a denominación de axentes de emprego e 

desenvolvemento local de Galicia como nome para a rede. 

2. Comité Técnico Executivo 

2.1 Definición 

Órgano de participación colexiado e paritario composto por 

representantes da Consellería de Economía, Emprego e 

Industria e da rede de axentes de emprego e 

desenvolvemento local (AEDL) que ten como finalidade 

incrementar a calidade e eficiencia dos programas e 

actuacións realizadas pola rede, mediante a colaboración e 

a cooperación, para acadar un desenvolvemento intelixente, 

sostible e integrador propicio á creación de emprego, a 

xeración de iniciativas empresariais e novas actividades 

xeradoras de emprego en Galicia 

 

Este comité acordará as normas de funcionamento e outros 

instrumentos que estimen oportunos para o seu correcto 

funcionamento. 
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2.2. Obxectivos e funcións 

+ Obxectivos + Funcións 

 
1. Incrementar a calidade 

e eficiencia da rede  

 Dotar de recursos e persoal un servizo de 
Coordinación e apoio á rede de AEDL de Galicia, 
aprobando o seu plan de acción e avaliando os 
resultados anualmente 

 Proporcionar ferramentas de traballo colaborativa e 
os canles de comunicación adecuados que confiran 
fluidez ao intercambio de experiencias, información 
interna e que promovan a innovación, participación 
para converter en sinerxías colectivas o traballo 
individual realizado por cada técnico/a 

 Colaborar na planificación e execución dos 
programas de desenvolvemento, fomento 
económico, formación e emprego, en especial os 
programas da Unión Europea, de cooperación 
interterritorial e cooperación exterior 

 Establecer un sistema de seguimento e avaliación 
da rede que sexa sinxelo, eficiente e visibilice os 
resultados da rede acorde cos indicadores requiridos 
nos sistemas de avaliación autonómicos, nacionais e 
da Unión Europea 

 Promover a colaboración público-privada e os 
proxectos interterritoriais participados pola rede de 
AEDL de Galicia 

 Resolver as cuestión que se formulen de cara a 
mellorar o funcionamento e eficiencia da rede 

 Realizar o seguimento e avaliación dos resultados 
da rede  

 Promover as comisión e grupos de traballo nos 
temas ou propostas que se acorden 

 Incentivar a innovación e a investigación entre os 
membros da rede 

 Promover a profesionalización, a estabilidade e 
emprego de calidade na rede de axentes de 
emprego e desenvolvemento local 

 Conciliar e arbitrar nas cuestión litixiosas que se 
formulen de na rede de AEDL, entre estes e as 
entidades subvencionadas cando as partes o 
soliciten 
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+ Obxectivos + Funcións 

 
2. Promover a xestión 

relacional para 
incrementar a 
capacidade de 
actuación da rede nos 
territorios    

 

 
 Acordar directrices e interpretacións de programas, 

accións e ordes de convocatoria e outras normativas 
da Consellería de Economía, Emprego e Industria 
común para todo o territorio galego 
 

 Facilitar a constitución de Antenas Locais do IGAPE 
e puntos de tramitación empresarial nos servizos 
atendidos pola rede de AEDL de Galicia 
 

 Establecer protocolos de cooperación para 
complementar e implementar as actuacións da rede 
cós diferentes niveis de xestión pública autonómica 
implicada no desenvolvemento local 
 

 Facilitar a interrelación e coordinación dos recursos 
e proxectos da rede EUSUMO, REDIC, rede CEMIT, 
centros tecnolóxicos, rede de orientadores e servizo 
público de emprego de Galicia e outros servizos e a 
rede de AEDL 
 

 Promover a cooperación entre a rede e os recursos, 
servizos e proxectos implicados no 
desenvolvemento local da Xunta de Galicia e 
entidades na que participe: GDR, GAC, AGADER, 
Centros de Recursos, Formación, etc  

 
3. Aprobar os 

instrumentos de 
planificación da rede  

 Artellar o sistema de participación da rede para a 
elaboración do plan estratéxico e plans de accións 
común para a mesma 
 

 Acordar as liñas estratéxicas  da rede relacionadas 
coa Consellería e a Xunta de Galicia   
 

 Aprobar o Plan Estratéxico da rede de AEDL de 
Galicia 
 

 Aprobar o Plan Anual de actuacións da rede 
 

 Aprobar o Programa formativo e de accións 
informativas da rede 
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+ Obxectivos + Funcións 

 
4. Promocionar e difundir 

a rede de AEDL e os 
seus resultados  

 Aprobar e realizar o seguimento do Plan de 
Comunicación e difusión da rede 

 

 Promover o intercambio e relacións con outras redes 
de AEDL nacionais e internacionais 

 

 Organizar unha xuntaza-congreso anual de AEDL e 
outras actividades de divulgación e promoción.  

 

 Dotar dun sitio web de divulgación da rede e os seus 
recursos, actualizando a imaxe corporativa da rede 

 
5. Asesorar ás 

administración galegas 
naqueles temas 
relacionados co 
desenvolvemento local. 

 Propor as modificacións e os criterios de valoración 
das solicitudes nas convocatorias anuais das 
subvencións para os servizos de desenvolvemento 
local da Consellería de Economía, Emprego e 
Industria 

 

 Emitir informes  e ditames sobre proxectos de 
disposicións legais e regulamentarias e outras 
normas que afecten directamente ao 
desenvolvemento local e ás áreas de traballo e 
profesionais da rede de AEDL 

 

 Participar nos organismos e institucións que 
contribúan ao desenvolvemento local de Galicia así 
como naqueles outros que puideran corresponde 

 

Os e as 108 AEDL da rede galega participantes na enquisa creen axeitadas as 

función definidas para este comité. 

2.3. Composición: 10 compoñentes 

 5 representantes elixidos pola Consellería con capacidade de 

decisión entre os que estará o Coordinado/a da rede de AEDL 

nomeado pola Consellería e un representante do IGAPE. 

 

 5 representantes da rede de AEDL de Galicia 
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 Deberán estar representadas as catro provincias e tipoloxías 

de concellos e entidades. 

 
 AEDL de concellos pequenos (menor de 10.000habitantes) 

 AEDL de concellos medianos (10.000 a 40.000 habitantes) 

 AEDL de concellos grandes (máis de 50.000habitantes) 

 AEDL de entidades privada/pública 

 Un representante de Afiprodel-Galicia 

 

Incluíndose nestes unha representación de 

agrupacións/mancomunidade/deputacións 

O sistema de selección destes representantes acordarase pola 

propia rede de AEDL. 
 

2.4. Periodicidade das xuntanzas 

As xuntanzas serán como mínimo trimestralmente ou cando o 

solicite calquera das partes que o compoñen. O Comité poderá 

dotarse a sí mesmo das súas propias normas de funcionamento 

 

2.5. Prioridade de asuntos a tratar no Comité 

Con carácter urxente dbese tratar unha vez constituído os temas: 

 Composición e característica da rede de axentes de emprego e 

desenvolvemento local de Galicia  

 Análises e propostas para a convocatoria 2017 da subvención 

da Consellería para a contratación de axentes de emprego e 

desenvolvemento de Galicia 

 

3. Coordinador/a técnico/a xeral 

O Comité Técnico contará entre os seus membros co profesional nomeado 

pola Consellería como Coordinador/a Técnico/a Xeral da rede de axentes de 

emprego e desenvolvemento local de Galicia. Profesional que exercerá a 

dirección do equipo multidisciplinar de coordinación da rede, cando sexa 

creado. 

O/a coordinador/a técnica xeral (CTX) será o persoal de apoio do Comité 

Técnico e coordinará  a rede galega de axentes de emprego e 

desenvolvemento local. 
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3.1 Obxectivos e funcións: 

+ Obxectivos + Funcións 

 
1. Participar e apoiar o 

Comité Técnico 

 Formará parte do Comité exercendo as 
función de secretaría do mesma 

 

 Elaborará e preparará os documentos e 
informes a tratar na orde do día 

 

 Artellará os canles de participación da rede 
para os temas tratados no Comité e 
elaborará colaborativamente para 
aprobación na Comisión  os instrumentos 
de planificación e as memorias acordadas. 

 

 Organizará as Comisións especializadas 
que se acorden na Comité exercendo as 
función de secretaría das mesmas coa 
colaboración da rede e redactando o 
informe final de resultados 

 

 Coordinará a execución, seguimento e 
avaliación das actuacións acordadas na 
Comisión 

 

 Exercerá de interlocutor entre a rede e a 
Comisión transmitindo as propostas e 
temas que acorde a rede 

 

 Constituirá os grupos de traballo que se 
acorden cos membros da rede que sexa 
necesarios e se autoricen 

 

 Calquera outra tarefa que lle sexa 
encomendada polo Comité 

 

 Proporá o equipo de coordinación e apoio 
da rede e os recursos e persoal necesario 
para aprobación do Comité 

 

 Realizará as labores de coordinación do 
equipo cando sexa constituído 
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+ Obxectivos + Funcións 

 
2. Coordinar e apoiar a 

rede de AEDL de 
Galicia 

 Atención e apoio aos profesionais da rede 
 
 Resolución de dúbidas e derivación de 

consultas a expertos 
 
 Coordinación e apoio para as ferramentas de 

traballo da rede así como as de seguimento e 
avaliación que se estableza 

 
 Coordinar e organizar xuntanzas e 

actividades planificadas para a rede 
 
 Interlocutor entre a rede e os diferentes áreas 

da Conselleria e outras administracións 
 
 Formación e asesoramento directa á rede e 

nos deseño de plans de actuacións e estudos 
do territorio 

 
 Control e seguimento dos planes formativos e 

actuacións programadas para a rede 
 
 Promotor de actuacións colaborativas entre 

membros da rede e outras entidades e 
actores 

 
 Implementar mecanismos de relación e 

coordinación intrarede e extrarede 
 
 Apoio técnico e resolución de problemas 

relacionados co Xatemprego ou ferramenta  
 
 Organización e coordinación das accións de 

promoción da rede  
 
 Outras relacionadas co traballo de fomento de 

desenvolvemento local e o emprendemento 

 

3.2 Perfil: 

Profesional especializado en desenvolvemento local con experiencia como 
axente de emprego e desenvolvemento local. Experto en planificación 
estratéxica, administración pública e execución de proxectos. Coñecementos 
avanzados de informática e xestión de grupos 
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4. Equipo de Coordinación e apoio á rede de AEDL. Notas xerais 

O equipo técnico de apoio á rede deberá configurarse no Comité Técnico coa 

asesoría da coordinación xeral. Pode estar configurado por dous tipos de 

profesionais: 

- Un equipo multidisciplinar mínimo con función específicas de 

atención, apoio e dinamización da rede de AEDL. 

Especializados nas áreas de maior complexidade: Deseño e 

execución de proxectos, deseño e xestión de ferramentas de 

xestión informáticas aplicadas ao desenvolvemento local, 

asesoría legal relacionada coas administración locais e o 

emprendemento… 

 

- Asesores especializados de referencia. Persoal experto do 

cadro de persoal das diferentes áreas da Consellería que 

sexan asesores de referencia para a rede de AEDL. Aos que 

os profesionais poidan consultar e ofrezan unha atención 

prioritaria e unha información privilexiada que facilite a labor 

dos AEDL. 
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ANEXO: Opinión da rede de AEDL de Galicia sobre propostas 

de Coordinación coa Consellería de Economía, Emprego e 

Industria 

 

A. Datos sobre a enquisa 

 

 Denominación da enquisa:  

 

PROPOSTA DE COORDINACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA E A REDE DE 

AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL DE GALICIA 

 

 Finalidade:  

Recoller a opinión da rede de axentes de emprego e desenvolvemento local 

de Galicia sobre as propostas de coordinación entre a rede e a Consellería 

de Economía, Emprego e Industria elaborada por Afiprodel-Galicia 

 

 Modo de administración:  

Foi realizada coa plataforma docs.google.com. Enviada por correo 

electrónico á rede e divulgada en web e redes sociais de Afiprodel-Galicia 

durante o mes de abril de 2016. 

 

 Nº de participantes:  

A enquisa foi realizada por 108 AEDL de Galicia (un 45% da rede Galega) 

das 239 entidades rexistradas na rede en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTAS DA REDE DE AXENTES DE 
EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL DE 
GALICIA 

 

 

1. Características dos/das participantes na enquisa 

 

“O perfil do axente enquisado é un profesional de máis de 10 anos 

de experiencia no posto que traballa nun concello da provincia da 

Coruña.” 

 

 

Na enquisa participaron 108 AEDL de 

Galicia dos que 90 traballan en 

Concellos e un 11 en entidades 

privadas/ONG, 5 en agrupacións ou 

mancomunidades de concellos e 2 en 

Deputacións provinciais.  

 

Na provincia da Coruña traballan 50 dos 

profesionais enquisados, 28 en Lugo, 10 

en Ourense e  20 en Pontevedra. 

 

Respecto da experiencia como AEDL 

dos enquisados, superan os 10 anos a 

gran maioría deles (72 persoas) tendo 

entre 5 e 10 anos de experiencia 28 

AEDL e só 2 teñen 1 ano de experiencia. 
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2. Nome que debería ter a rede 

 

“O 84% dos enquisados pensan que na denominación debe aparecer o 

nome de desenvolvemento local” 

 

Un 59% apoia a actual denominación como rede de axentes de emprego e 

desenvolvemento local de Galicia, seguida con un 21% pola denominación de 

profesionais de desenvolvemento local de Galicia. 
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3. Estrutura da Coordinación 

 

As opinión da rede de AEDL afirman con unha abrumadora maioría, superior 

ao 90%, que a estrutura proposta é necesaria. Tanto o Comité paritario, como 

a figura de Coordinación e un equipo multidisciplinar de asesoramento e apoio. 

 

É o equipo multidisciplinar de apoio quen presenta un maior consenso sobre a 

súa necesidade acadando porcentaxes superiores ao 94% nas respostas de 

necesario e moi necesario, seguido cun 92% o Comité paritario e cun 91% 

contar cun profesional de Coordinación da rede. 

 

 

 

“A estrutura de coordinación proposta por AFIPRODEL conta co 

apoio das persoas enquisadas en porcentaxes superiores ao 90%” 
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4. Obxectivos da estrutura de coordinación da rede 
 

“Os obxectivos xerais propostos na enquisa para a estrutura de 

coordinación tamén conta con consenso de máis de 90%. A rede 

cree necesario os obxectivos propostos” 

 

 Incrementar a calidade e eficiencia da rede con ferramentas, colaboración, 

xuntanzas, accións formativas etc (96%) 
 

 Promover a xestión relacional coas administracións e organismos públicos 

para incrementar a capacidade da rede (Consellerías, SPE, AGADER, 

IGAPE, IDEGA, etc) (96%) 
 

 Aprobar os instrumentos de planificación, seguimento e avaliación da rede 

e as súas accións (plan de formación, plan anual de actuación da 

rede…)(90%) 
 

 Promocionar a rede (xornadas difusión, web da rede…) (92%) 
 

 Asesorar sobre desenvolvemento local (orientar convocatoria de axudas, 

informes para plans e liñas estratéxicas …) (90%) 

 

Apúntanse tamén outros obxectivos como son facilitar e promover os 

intercambios e relación con outros territorios e entidades tanto internacionais 

como nacionais. Captación de financiamento para a rede ou fondos europeos e 

ferramentas como bancos de experiencia, RRSS de novas. 
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5. Composición do Comité Coordinador 

A elección dos tres representantes da rede de AEDL neste Comité paritario 

presenta unha diferenza entre criterios de representación dos profesionais dos 

Concellos: un 31% afirma que sexan representadas todas as provincias e un 

28% atendendo ao tamaño (pequeno, mediano e grande) dos concellos. 

A representación de entidades privadas e agrupacións/mancomunidades de 

Concellos teñen a mesma porcentaxe de apoio (19%) e na categoría de outros 

con un 8 propostas, apuntase maioritariamente a presenza de AFIPRODEL (6) 
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Respecto á representación no Comité das administración e entidades non 

locais atopamos maior dispersión nas propostas. As Direccións Xerais de 

Orientación e Emprego son as máis seleccionadas seguidas do IGAPE e a 

Dirección Xeral de Comercio. No apartado de outros atópanse 5 propostas: 

Medio Rural, SEPE, as Delegacións Territoriais das Provincias ou os 

departamentos con competencias e novas tecnoloxías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O  rede expresa a necesidade de contar coa presenza de 

AFIPRODEL no Comité de Coordinación (95,4%dos enquisados)” 
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6. A figura do Coordinador/a Técnico Xeral 

 

“O 82,4% dos enquisados pensa necesario o nomeamento da figura 

de Coordinador/a nomeado pola Consellería para a rede de AEDL 

de Galicia”. 

 

 

O perfil maioritario proposto polos membros da rede enquisados é: 

 

 Un técnico con experiencia como axente de emprego e 

desenvolvemento local (46%) 

 

 Experto en desenvolvemento local (30% (planificación 

estratéxica, emprendemento, empresa, formación, políticas de 

emprego) 

 

 Con experiencia en traballo colaborativo e coordinación de 

equipos e rede AEDL (9%) 

 

 Con titulación universitaria (9%) 

 

 Con coñecementos sobre administración local, TIC, idiomas 

(6%) 
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7. Funcións do/a Coordinador/a da rede 

 

“O 90% dos AEDL enquisado afirman que as función propostas 

para a figura de Coordinador/a son necesarias” 

 

Acadan os maiores valores como funcións moi necesarias: 

 

 Interlocución entre a rede e outras áreas-departamentos da 

Consellería (69%) 

 

 Participar, coordinar e apoiar á estrutura de coordinación 

(artellar canles de comunicación, interlocución entre a rede e a 

estrutura de coordinación…(66%) 

 

 Coordinar e apoiar a execución, seguimento e avaliación das 

actuacións acordadas na rede (56%) 

 

 Organizar Comisións ou Grupos de traballo especializados 

(55%) 
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8. Equipo multidisciplinar de atención, apoio e dinamización da rede 

de AEDL 

 

O 98,2% dos AEDL participantes cren que este equipo multidisciplinar é 

necesario (un 74,1% deles pensan que é moi necesario) 

 

O 94% tamén opinan que é necesario ter un equipo de asesores de 

referencia na propia Consellería con atención especial á rede de AEDL. 

 

O equipo debería constituírse con expertos en diferentes materias que 

afectan ás tarefas realizadas polos profesionais da rede. As 174 

respostas que expresan os enquisados evidencian a 

multidisciplinariedade da profesión. Os ámbitos de especialización con 

maior consenso son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expertos en desenvolvemento local e rural (27%) 

 

 Expertos no ámbito do emprendemento e empresa (14%) 

 

 Asesores especializados no ámbito legal e financeiro 
(13%) 

 

 Experto en emprego e inserción laboral (9%) 

 

 Expertos en planificación estratéxica/territorial (3%) 

 

 Entre os sectores económicos máis salientados atopamos 
comercio (3%), Medio Ambiente (3%) e turismo (3%) 

 

 Con menor porcentaxe aparecen ámbitos como o da 
comunicación, a igualdade, xestión de proxectos, 
formación TIC ou Fondos Europeos 
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CONCLUSIÓNS 

1. A estrutura da Coordinación da rede debe compoñerse de: Comité Paritario 

de Coordinación, Coordinador Técnico Xeral e Equipo Multidisciplinar de 

Asesoramento e Apoio 

 

2. No comité debe ter representación os AEDL das diferentes tipoloxías de 

concellos (por tamaño) no que teña presenza as 

agrupacións/mancomunidades e deputacións. Ademais debe ter presenza 

as entidades privadas que forman parte da rede e un representante de 

Afiprodel-Galicia 

 

3. O técnico coordinador xeral debe ter experiencia como AEDL e formación 

universitaria ademais de ser experto en desenvolvemento local e 

coordinación de grupos. 

 

4. O equipo multidisciplinar é moi demandado pola rede e debe ser 

asesores expertos en áreas de traballo de AEDL: desenvolvemento, 

emprendemento, empresa, sectores económicos , emprego e formación.  

 

5. É moi demandado tamén un equipo de asesores do propio organigrama da 

Xunta que funcionen como asesores especializados para a rede nas áreas 

nas que desenvolvan o seu traballo. 

 

6. O nome que desexa os AEDL para a rede é de axentes de emprego e 

desenvolvemento local de Galicia 


