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O ORZAMENTO MÁIS
SOCIAL DA DEPUTACIÓN
ALCANZA OS 184,5 MILLÓNS DE EUROS

emprego
16.000.000 €
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plan único

4.713.095 €

64.600.000 €

+ 86%

27.433.300 €

territorio
e medio
ambiente

+ 36,8%

acción social

axudas para as entidades sociais que
desenvolven un importante labor na
provincia, entre outras cuestións.
Tamén en materia de emprego,
unha área que os socialistas están
a potenciar nos últimos anos coa
creación do Plan de Emprego Local
(PEL), o investimento seguirá subindo.
O orzamento inicial do PEL crece un
76% e iniciará o 2021 cunha dotación
de 16 millóns de euros destinados a
fomentar a creación de emprego e a
apoiar o emprendemento.

+ 137,89%

garantir a protección social dos
colectivos máis vulnerables ante a
grave crise provocada pola pandemia
da Covid-19.
Con cargo a esta partida da área
social, a Deputación financiará a
contratación de máis de 300 persoas
nos servizos sociais e de asistencia
no fogar dos concellos coruñeses,
reforzará o servizo provincial de
Teleasistencia que acompaña cada
día a máis de 2.600 persoas maiores
e financiará as diferentes liñas de

+ 76%

O Goberno da Deputación da Coruña
aprobou os orzamentos para 2021,
que serán “os máis sociais da historia
da institución”, segundo explicou
o presidente Valentín González
Formoso durante a presentación das
contas.
O orzamento ascende a 184,5 millóns
de euros e entre as partidas que
máis soben destaca especialmente
a da área de Benestar Social, que
se incrementa ata os 27,4 millóns
de euros (+138%) co obxectivo de

infraestruturas deportivas e culturais
reciben 5.214.050 e 9.743.400
euros respectivamente, mentres
que o investimento para obras de
conservación, ampliación e mellora da
seguridade dos 2.100 quilómetros da
rede provincial de estradas superará
os 18,5 millóns de euros.
A área de Promoción Económica
supera a barreira dos 7 millóns
de euros e destinará boa parte

5.214.050 €

cultura

vías e obras
18.507.050 €

+ 2,51%

9.743.400 €

promoción
económica
7.266.262 €

+ 2,34%

deportes

+ 0,87%

4.101.141 €

120 MILLÓNS PARA OS CONCELLOS

+ 0,76%

turismo

dos fondos a apoiar os sectores
produtivos estratéxicos como o
pesqueiro ou o agrograndeiro e a
financiar os servizos no eido das
emerxencias coma o Consorcio
Provincial Contraincendios, con dez
parques de bombeiros noutras tantas
comarcas da provincia que desde o
1 de xaneiro de 2020 son de xestión
100% pública, como os socialistas
entendiamos que tiña que ser.

Este incremento dos investimentos da Deputación realízase, un ano máis, sen
incorrer en débeda e mantendo os prazos de pago a provedores por debaixo
dos 10 días. As taxas e impostos provinciais permanecerán conxeladas en
2021, ao igual que os salarios políticos.
Segundo os cálculos do Goberno provincial, dos 184,5 millóns do orzamento
de 2021, 120 millóns de euros serán transferidos de forma inmediata aos
concellos coruñeses, favorecendo a reactivación económica da provincia coa
creación duns 3.500 empregos directos.
En definitiva, a Deputación pon a dispor de concellos e cidadanía máis recursos
para facer fronte a unha situación excepcional coma a que atravesamos.

+ 12,85%

A área de Desenvolvemento Territorial
e Medio Ambiente sobe tamén un
86% e chega aos 4,7 millóns de euros,
cos que se financiarán importantes
proxectos de mobilidade sostible
na provincia coma a Vía Verde
Santiago-Cerceda, as sendas dos
faros ou ampliación da Rede Ciclista
Metropolitana da Coruña.
O principal programa de
investimentos da Deputación, o Plan
Único, sobe un 36,8% e chegará aos
64,6 millóns de euros, polo que todos
os concellos da provincia recibirán
máis fondos en 2021 para construír
novas infraestruturas e equipamentos
públicos, mellorar os servizos que
ofrecen á veciñanza e reforzar os seus
servizos sociais, xa que o plan inclúe
por primeira vez unha partida especial
de 14 millóns de euros para gasto
social.
O orzamento para a promoción
do turismo aumenta un 12,85%,
e as partidas para actividades e
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PEL, A GRAN APOSTA
DOS SOCIALISTAS
POLO EMPREGO

3.316 EMPREGOS
CREADOS EN CATRO ANOS
APOIO PARA 2.070
AUTÓNOMOS E
EMPRESAS DE
RECENTE CREACIÓN

PELREACTIVA

10.000 SUBVENCIÓNS A AUTÓNOMOS E EMPRESAS
A Deputación, en colaboración cos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia, impulsou un novo
programa de 12,5 millóns para reactivar o tecido económico provincial. 10.037 autónomos e microempresas de 88
concellos solicitaron as axudas. Os profesionais afectados polo estado de alarma, un ERTE ou unha caída superior ao
75% na facturación recibirán entre 1.500 e 3.000 euros.

GRANDESCIDADES
As competencias da Deputación limítanse aos concellos de menos de 50.000 habitantes, pero o coronavirus deu
pé a unha actuación excepcional. É por iso polo que se creou para as grandes cidades da Coruña, Santiago e Ferrol
unha liña de axudas extraordinaria, con 3 millóns de euros para reforzar os plans de apoio a hostalería e pequeno
comercio das grandes urbes. A Coruña recibirá 1,2 M€, Santiago 1 millón e Ferrol 800.000 euros.

PELPEMES
993 EMPREGOS

993 persoas conseguiron un emprego grazas a este programa que financia ás pequenas empresas o 70% do salario
e a Seguridade Social dun novo traballador ou traballadora durante o primeiro ano e o 50% durante o segundo ano de
contrato.
Preto do 60% dos contratos realizados ao abeiro do PEL-PEMES acaban converténdose en indefinidos, cumprindo un dos
obxectivos deste programa que é crear emprego estable, que permaneza depois de que rematen as axudas provinciais.
PEL-PEMES supón para as pequenas empresas unha importante axuda para reforzar o seu cadro de persoal e para preto
de 1.000 traballadores e traballadoras unha oportunidade laboral que pode cambiar as súas vidas.

4

PELCONCELLOS
2.323 EMPREGOS

O programa financia a contratación de persoal nos concellos, primando
especialmente a aqueles colectivos con maiores dificultades de
inserción laboral ou en risco de exclusión social. Ademais de supor
unha oportunidade de acceder a un emprego para 2.323 persoas, o PELConcellos axuda a mellorar os nosos municipios, xa que estas traballadoras
e traballadores ocúpanse de mellorar os servizos municipais.

PELRURAL

OPORTUNIDADES PARA A
MOCIDADE NO RURAL
Para que os mozos poidan emprender sen
marchar do rural botou a andar o PEL-Rurinnova,
dotado con 486.000 euros financiados en parte
polo Fondo Social Europeo (FSE). Un total de
60 negocios poranse en marcha este 2021 con
menores de 30 anos á súa fronte dentro dos
territorios rurais da provincia. Tamén con soporte
de Europa naceu o PEL-Relevo, que destina
432.000 euros ao emprego de 80 mozos e mozas
menores por debaixo da trintena nos pequenos
municipios rurais da provincia.

PELEMPRENDE

2.070 PROXECTOS
EMPRENDEDORES APOIADOS
POLA DEPUTACIÓN
A Deputación amosou o seu compromiso coas
emprendedoras e emprendedores da provincia a través
deste plan de axudas, do que se beneficiaron 2.070
autónomos e empresas de recente creación.
Este programa permítelles afrontar investimentos destinados
á consolidación, ampliación ou modernización do seu negocio,
reforzando así o tecido empresarial da provincia, facéndoo máis
competitivo e permitindo que proxectos emprendedores que empezan
de xeito moi modesto poidan crecer e incluso chegar a ser referencia no
seu sector.

Cando os
socialistas
chegamos ao Goberno
provincial en 2015, a
Deputación investía arredor
de 1 millón de euros ao ano en
creación de emprego. En 2020, o
investimento en emprego superou os
27 millóns de euros.
A diferencia marcouna a creación do
Plan de Emprego de Local (PEL) , co
que o Goberno de Valentín González
Formoso estableceu a creación de
emprego e actividade económica como
unha prioridade transversal das políticas
da Deputación en todos os seus ámbitos.
A través das súas diferentes liñas, o
PEL permitiu en catro anos crear 3.316
postos de traballo nos sectores público e
privado e apoiou a 2.070 emprendedores
e emprendedoras na posta en marcha das
súas ideas de negocio.
A experiencia acumulada aproveitouse
neste ano de pandemia para implantar
novas liñas coma o PEL Reactiva, un
programa de axudas dotado con 12,5
millóns de euros para apoiar os
autónomos/as e microempresas
a paliar as devastadoras
consecuencias económicas da
Covid-19. Tamén se duplica
a liña PEL-Concellos, para
favorecer a contratación
de case 1.000 persoas
nos concellos da
provincia.
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O ANO 2020 QUEDARÁ GRAVADO
NA NOSA MEMORIA COMO O ANO
DO CORONAVIRUS. QUE PAPEL
XOGARON A DEPUTACIÓN E OS
CONCELLOS?

e dos bombeiros e enviamos aos
concellos máis de medio millón
de máscaras cando era moi difícil
conseguilas.
Entre as grandes, fixemos
unha importante reestruturación
orzamentaria para adaptarnos a unha
situación tan excepcional como esta.
Inxectamos máis fondos e demos
un novo sentido ao Plan Único,
que por primeira vez contou con
fondos destinados exclusivamente
a gasto social e creamos novas
liñas de axudas aos autónomos e
microempresas máis afectadas pola
pandemia, coma o PEL- Reactiva,
dotado con 12,5 millóns de euros
para os concellos de menos de
50.000 habitantes, ou as axudas de
3 millóns de euros que imos destinar
a apoiar os plans de reactivación
económica das cidades da Coruña,
Ferrol e Santiago.

A Covid-19 cambiouno todo. O
confinamento fixo que nos désemos
conta da importancia deses
colectivos esenciais que fixeron que
o país seguise funcionando. Falo,
por suposto, do persoal sanitario que
loitou contra o virus en primeira liña,
pero tamén dos transportistas, das
caixeiras dos supermercados, policía,
bombeiros… miles de persoas que
deron o mellor de si mesmas para
enfrontar esta crise e que merecen
o recoñecemento do conxunto da
sociedade.
A Deputación e os concellos
tamén xogaron un papel importante,
que continúa a día de hoxe, para
enfrontar a pandemia. No mundo
municipal puxemos en marcha todos
ISO SON MÁIS DE 15 MILLÓNS
os recursos cos que contabamos
DE EUROS EN AXUDAS DIRECTAS
para paliar as consecuencias da
PARA APOIAR OS SECTORES MÁIS
crise desde o primeiro minuto,
AFECTADOS, COMA HOSTELERÍA
moitas veces sen contar co apoio da
E PEQUENO COMERCIO.
Xunta de Galicia, que parecía máis
interesada en confrontar co Goberno
Efectivamente, trátase dun
de España que en buscar unha
investimento sen precedentes,
coordinación real e efectiva entre
sobre todo se temos en conta
administracións.
que outras administracións
Escoito a moitos
destinan 17 millóns para
alcaldes e alcaldesas
programas similares
“Precisamos un novo
dicir que en todo
no ámbito de toda
modelo económico
este tempo non
a comunidade
baseado no gran potencial
recibiron nin unha
autónoma.
que ten Galicia no sector
soa chamada
Pero ademais,
primario, na industria ou o na
innovación que nos permita
da Xunta para
o PEL-Reactiva
aproveitar oportunidades
coñecer as súas
é un bo exemplo
coma os Fondos Europeos de
necesidades, a
da eficacia da
Recuperación, que serán
pesar de que os
colaboración entre
claves para o futuro”
concellos, como
administracións, da
administracións máis
importancia que ten
próximas á cidadanía,
sumar forzas para dar
tiveron que facer fronte
respostas coordinadas á crise,
a moitas situacións difíciles e
como nos demanda a cidadanía.
imprevistas.
Deses doce millóns e medio de
orzamento, a Deputación pon 10
CALES FORON AS PRINCIPAIS
millóns e os concellos 2,5 millóns.
MEDIDAS POSTAS EN MARCHA
Traballamos conxuntamente para
POLA DEPUTACIÓN PARA FACER
tramitar as axudas, que ademais
FRONTE Á PANDEMIA?
serán compatibles con outros
programas municipais.
Puxemos en marcha decenas de
A día de hoxe temos máis de
medidas pequenas, medianas e
10.000 solicitudes rexistradas
grandes tanto na primeira coma na
en toda a provincia, que vamos
segunda onda da pandemia. Por
tramitar coa maior axilidade posible,
citar só algunhas das máis pequenas
contando tamén coa colaboración
creamos puntos de apoio para
dos concellos.
transportistas, cedemos a Residencia
Universitaria e o Calvo Sotelo para o
seu uso por parte de persoal sanitario
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FALANDO DE COLABORACIÓN…
VOSTEDE LEVA MESES
INSISTINDO NA IMPORTANCIA
DA COORDINACIÓN ENTRE
ADMINISTRACIÓNS PARA FACER
FRONTE AOS EFECTOS DA
PANDEMIA
Porque me parece fundamental ter
unha estratexia común para facer
fronte ao gran reto que suporá a
recuperación social e económica tras
a Covid. O Goberno de España insiste
tamén na importancia de traballar
unidos para facer fronte aos tempos
difíciles que aínda temos por diante.
Estamos nunha crise sen
precedentes que require, máis
que nunca, da unión, da acción
coordinada dos diferentes niveis
institucionais galegos e de todos
os axentes económicos e sociais,
públicos e privados. Un marco de
colaboración estable que nos permita
traballar xuntos para optimizar
os recursos, evitar duplicidades e
avanzar cara a un cambio de modelo
económico que aproveite o gran
potencial de Galicia en campos
coma o sector primario, a industria,
o coñecemento, a investigación ou
a innovación… e que nos permita
tamén aproveitar oportunidades
coma os Fondos Europeos de
Recuperación, que serán claves para a
modernización e o desenvolvemento
de Galicia na vindeira década.
O turismo é fundamental na nosa
economía, pero esta crise ensinounos
que non podemos depender tanto dun
só sector e que resulta fundamental
diversificar, potenciar a reactivación
industrial e apostar por sectores
estratéxicos nos que Galicia ten
moito que dicir.
A DEPUTACIÓN DA CORUÑA
APROBOU OS ORZAMENTOS
2021, QUE DEFINIRÁN A FOLLA
DE RUTA DO SEU GOBERNO PARA
ENFRONTAR A PANDEMIA. EN QUE
SE DIFERENCIA DOS ANTERIORES?
Este é o orzamento máis social e
a maior aposta polo emprego da
historia da Deputación. Son uns
orzamentos progresistas, deseñados
para impulsar a reactivación social e
económica da provincia sen deixar a
ninguén atrás, apoiando os que máis
o necesitan.
A área social é especialmente
importante, por iso incrementamos o
investimento nun 138%, pasando de
11,8 a 27,4 millóns de euros, cos que

reforzaremos os servizos sociais dos
Tamén puxemos en marcha unha
concellos da provincia e ampliaremos
rede provincial de centros de traballo
programas tan importantes coma os
colaborativo de carácter sectorial
Servizos de Axuda no Fogar
que é pioneira en España. Son
ou a Teleasistencia, que
centros especializados nun
dan servizo a miles de
sector profesional, o que
González Formoso
persoas maiores e que
favorece que xurdan
sinala que programas
durante a pandemia
sinerxías e alianzas.
coma o PEL ou o Plan
subiron notablemente
Xa están funcionando
Único representan moi ben
o seu número de
en Oleiros e Brión,
“a nova forma de gobernar”
usuarios. Ademais,
dando os primeiros
dos socialistas na
reforzamos as liñas
pasos en Carballo e
Deputación da Coruña
de axudas ás entidades
Boiro e pronto serán
sociais que están
realidade tamén en
desenvolvendo un papel
Moeche e Ames.
fundamental durante esta
crise, atendendo os colectivos máis
O PLAN ÚNICO TAMÉN SE ADAPTA
desfavorecidos.
AO ESCENARIO POST-COVID?
MANTERÁ TAMÉN A APOSTA
POLO EMPREGO INICIADA NOS
ÚLTIMOS ANOS?
O emprego é unha das grandes
apostas dos socialistas na
Deputación da Coruña. Cando
chegamos ao Goberno, a Deputación
non desenvolvía políticas activas
de emprego, vivía de costas á que é
unha das principais preocupacións da
sociedade.
Por iso, partindo de cero, creamos
o Plan de Emprego Local (PEL) e cos
anos fomos incrementando o seu
orzamento e incorporando novas
liñas de acción para potenciar a
creación de emprego tanto no sector
público coma no privado.
En catro anos, o PEL permitiu que
máis de 3.300 persoas atopasen
un emprego, axudamos a 2.000
emprendedores e emprendedoras a
pór en marcha ou consolidar as súas
ideas de negocio, boa parte delas en
pequenos concellos rurais. Algunhas
comezaron de forma moi modesta
e hoxe dan emprego a 10 ou 12
persoas.

Si, neste contexto o Plan Único non
podía ser unha excepción. O orzamento
pasa de 47 a 64,6 millóns de euros,
pero a principal novidade é que
incorpora unha partida extraordinaria
de 14 millóns que se destinarán en
exclusiva a atender o incremento
do gasto social dos concellos
derivado da pandemia.
É dicir, a maiores
dos programas aos
que antes fixen
referencia, un de cada
cinco euros do Plan
Único destinarase
a crear ou reforzar
os programas
de atención e
protección social
dos municipios
da provincia para
que poidan atender
o incremento
de peticións que
experimentaron nestes
meses.
Por outra banda,
máis de 50 millóns de
euros do POS+2021

destinaranse a obras e investimentos
que axudan a reactivar a economía,
crear emprego e mellorar os servizos
e infraestruturas dos concellos
coruñeses. Desde a súa creación
hai tres anos, o Plan Único financiou
2.257 obras nos 93 concellos da
provincia. Unha cifra récord, que
por si mesma dá unha idea da
importancia deste plan.
Pero máis alá dos números, talvez o
máis importante do POS+ é que os
investimentos asígnanse con total
transparencia e obxectividade, xa
que non dependen da cor do goberno
municipal. Damos total autonomía
aos concellos á hora de decidir en
que queren investir os fondos que lles
achega a Deputación.
Ademais de ser un revulsivo para a
dinamización económica e a creación
de infraestruturas nos concellos,
o Plan Único representa moi ben a
nova forma de gobernar que hai na
Deputación.

O 2021 SERÁ O ANO DA MAIOR
APOSTA POLA PROTECIÓN SOCIAL E O
EMPREGO DA HISTORIA DA DEPUTACIÓN
IMPULSAREMOS A REACTIVACIÓN
SOCIAL E ECONÓMICA DA PROVINCIA
SEN DEIXAR A NINGUÉN ATRÁS
VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO

PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
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O PLAN ÚNICO, CLAVE
PARA A REACTIVACIÓN
DA PROVINCIA
ALCANZA OS 64,6 MILLÓNS DE EUROS

O Plan Único incrementa o seu
orzamento e faise máis social ca
nunca. A Deputación adaptará o seu
principal programa de investimentos
para adecualo ao contexto da
crise sanitaria e económica que
atravesamos, e ofrecerá no 2021
cifras especialmente reforzadas no
eido social. O Orzamento aumenta
de 47,2 a 64,6 millóns de euros, dos
que 14 millóns serán exclusivamente
para gasto social nos concellos,
respondendo así de xeito rápido

e eficaz ás necesidades xeradas
pola Covid. O Plan Único é o maior
programa de cooperación municipal
das catro deputacións galegas
e un dos maiores de España. En
2021 seguirá aumentando o seu
investimento en todos os concellos
da provincia da Coruña.
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364.900,37 €

58. SANTIAGO

22. CAPELA (A)

340.906,96 €

59. SANTISO

23. CEDEIRA

614.877,16 €

60. TEO

24. CERDIDO

372.943,36 €

61. TOQUES

410.392,21 €

25. FENE

687.678,77 €

62. TORDOIA

582.889,51 €

26. FERROL

635.674,85 €

63. TOURO

697.612,57 €

27. MAÑÓN

455.158,56 €

64. TRAZO

627.277,12 €

28. MOECHE

303.097,73 €

65. VAL DO DUBRA

732.266,55 €

29. MONFERO

826.948,95 €

66. VEDRA

429.132,37 €

30. MUGARDOS

382.584,28 €

67. CABANA DE
BERGANTIÑOS

635.794,48 €

68. CAMARIÑAS

406.800,89 €

31. NARÓN

37

36

21. CABANAS

32. NEDA

35

22

33. ORTIGUEIRA
34. PONTEDEUME
35. AS PONTES

29

2

11

17

61

1.533.674,71 €
343.534,58 €
1.125.316,21 €
464.667,87 €
1.467.419,44 €

36. SAN SADURNIÑO

556.292,21 €

37. SOMOZAS (AS)

419.642,21 €

1. ABEGONDO

576.763,18 €

38. VALDOVIÑO

730.483,01 €

2. ARANGA

462.772,56 €

39. VILARMAIOR

315.332,54 €

3. ARTEIXO

1.536.276,04 €

40. CARIÑO

357.105,97 €

69. CARBALLO

1.669.308,45 €
455.375,77 €
1.163.074,50 €

1.798.235,50 €

70. CEE

580.065,99 €

71. CERCEDA

760.110,48 €

72. CORCUBIÓN

200.773,73 €

73. CORISTANCO

686.107,42 €

74. DUMBRÍA

541.053,48 €

75. FISTERRA

305.750,83 €

76. LAXE

303.396,08 €

77. LARACHA (A)

946.731,73 €

4. BERGONDO

449.747,28 €

41. AMES

5. BETANZOS

713.113,53 €

42. ARZÚA

857.441,47 €

78. MALPICA DE
BERGANTIÑOS

640.663,99 €

43. BAÑA (A)

553.504,37 €

79. MUXÍA

686.487,15 €
758.220,34 €

1.613.368,10 €

6. CAMBRE

1.047.134,58 €

7. CARRAL

704.702,13 €

44. BOIMORTO

543.674,09 €

80. PONTECESO

8. COIRÓS

270.052,43 €

45. BOQUEIXÓN

646.133,00 €

81. VIMIANZO

9. CORUÑA (A)

437.832,79 €

46. BRIÓN

664.726,99 €

82. ZAS

1.474.252,13 €

47. DODRO

252.663,66 €

83. BOIRO

11. CURTIS

515.816,91 €

48. FRADES

439.044,43 €

84. CARNOTA

397.241,71 €

12. IRIXOA

478.286,88 €

49. MELIDE

858.956,53 €

85. LOUSAME

540.977,53 €

13. MIÑO

463.041,34 €

50. MESÍA

575.807,80 €

86. MAZARICOS

51. NEGREIRA

670.782,16 €

87. MUROS

597.329,77 €

88. NOIA

563.171,85 €

10. CULLEREDO

1.003.874,22 €
713.446,80 €
1.217.599,07 €

1.011.664,95 €

14. OLEIROS

1.186.214,91 €

15. PADERNE

373.558,73 €

52. ORDES

16. SADA

913.394,42 €

53. OROSO

823.266,64 €

89. OUTES

656.113,70 €

17. SOBRADO

581.239,14 €

54. PADRÓN

536.510,20 €

90. A POBRA

432.450,68 €

18. VILASANTAR

354.410,81 €

55. PINO (O)

629.181,78 €

91. PORTO DO SON

694.475,19 €

19. OZA-CESURAS

838.779,03 €

56. ROIS

530.745,07 €

92. RIANXO

634.172,93 €

20. ARES

349.910,88 €

57. SANTA COMBA

1.120.488,16 €

93. RIBEIRA

1.596.008,88 €

1.182.117,69 €

99

INAUGURACIÓN DO CENTRO DE DÍA DE ADACECO

CONTACTO
PERMAMENTE COA
REALIDADE SOCIAL
DA PROVINCIA
A realidade social non se coñece
igual desde o despacho que na
rúa. O presidente da Deputación,
Valentín González Formoso, aplícase
esta máxima e percorre de xeito
periódico os 93 municipios coruñeses
para coñecer en primeira persoa a
realidade social da provincia.
Desde as grandes cidades ás aldeas
máis pequenas, as visitas serven para
comprobar como se desenvolven os
investimentos da Deputación, pero
tamén para escoitar as demandas
e necesidades da veciñanza e dos
alcaldes e alcaldesas, reunirse cos
sectores produtivos, as entidades
sociais ou coñecer o importante
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potencial que a provincia da Coruña
ten no sector primario, a industria ou
a investigación.
Dos oficios tradicionais de sempre
aos grandes centros de I+D das
universidades da Coruña e Santiago,
das grandes empresas que crean
centos de empregos e exportan
produtos coruñeses a todo o mundo
aos pequenos emprendedores que
traballan para sacar adiante un
pequeno negocio nun concello rural, a
provincia da Coruña demostra o seu
dinamismo e diversidade.
Este contacto permanente co
territorio permite tamén coñecer de
primeira man como os investimentos

da Deputación axudan a mellorar
a vida das persoas. Moitos dos
servizos públicos municipais, desde
a asistencia no fogar, as actividades
culturais e deportivas ou os
programas de atención e protección
social ata a recollida de lixo, a
iluminación pública e o saneameanto
e abastecemento de auga da túa vila
contan con apoio da Deputación da
Coruña.
A Deputación da Coruña está moi
presente no día a día da vida das
persoas. Os socialistas traballamos
para facer unha Deputación máis
moderna útil, eficaz e próxima ás
necesidades da cidadanía.

ENCONTRO COS ALCALDES E ALCALDESAS DA COSTA DA MORTE

VISITA Á CONFRARÍA ‘VIRXE
DA BARCA’, EN MUXÍA

O CENTRO DE COWORKING DE
BRIÓN PERTENCENTE Á REDE
DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

O CIMUS TRABALLA EN DIFERENTES PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN DE
VACINAS, TRATAMENTOS E PROBAS DIGANÓSTICAS PARA A COVID-19

COÑECENDO O TRABALLO DA MADEIREIRA FINSA

MELLORA DA SEGURIDADE NOS ACCESOS AO
COLEXIO DE ANDRADE (PONTEDEUME)
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