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COMUNICADO E ACTUACION EN DEFENSA DOS SERVIZOS DE DESENVOLVEMENTO 

LOCAL DE GALICIA. 

Dende AFIPRODEL seguimos con atención as noticias que afectan ás partidas 

orzamentarias destinada a financiar as políticas activas de emprego e ao programa de 

Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local. Ante esta inquietante situación a 

federación española (FEPRODEL)  e as asociación de profesionais de 

desenvolvemento local de toda España e AFIPRODEL estamos a actuar con diferentes 

accións encamiñadas a defender a profesión e imos a seguir facendoo a tódolos 

niveis. 

A primeiros de maio Afiprodel mantivo una entrevista coa Directora Xeral de 

Promoción do Emprego da Xunta de Galicia na que se tratou, entre outros temas, a 

situación dos profesionais de desenvolvemento local de Galicia e a cofinanciación 

destes empregos na próxima convocatoria de subvención da Consellería de Traballo. 

Situación pendente dos orzamentos definitivos nos programas de políticas activas de 

emprego e da que a Dirección Xeral  comprometeuse a informarnos na maior 

brevidade posible. 

Na actualidade Afiprodel está en espera das entrevistas concertadas coa Deputación 

da Coruña, a FEGAMP e os grupos parlamentarios galegos para tratar o mantemento 

e consolidación dos servizos de desenvolvemento locais de Galicia. 

Ademais Afiprodel ten previstas as seguintes actuacións para mostrar á Xunta de 

Galicia a importancia, necesidade e implantación destes servizos no territorio: 

 Recollida de sinaturas de apoio de alcaldes e alcaldesas que se organizaran 

na medida do posible, en documentos conxuntos agrupados por zonas 

territoriais de Galicia. 

 Recollida de sinaturas de apoio de entidades e asociación de Galicia. 

 Difusión da campaña entre a rede de Axentes de Emprego e 

Desenvolvemento Local, redes sociais, medios de comunicación, entidades e 

webs. 

 Entrevistas e sinaturas de apoio entre sindicatos, asociación profesionais e 

empresarias de Galicia. 
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 Valoración da viabilidad de apoios individuais ao través da plataforma 

ACTUABLE. 

 Creación dun grupo de reflexión e intercambio en Linkedin sobre a situación 

do cofinanciamento dos servizos de desenvolvemento local polas 

administracións autonómicas e provinciais. 

Por outra banda Afiprodel secunda, promove e participa nas actuacións que 

FEPRODEL está a desenvolver para todo o territorio nacional. 

Na web www.afiprodel.org facilitanse os modelos e instrucións para participar nestas 

actuacións que esperamos sexan apoiadas e divulgadas por todos e todas as persoas 

e entidades que defenden o desenvolvemento local. 

Calquera dúbida ou suxestións podedes facela no enderezo afiprodel.org@gmail.com 

ou contactando con calquera componente da Xunta directiva da asociación nos 

teléfonos que aparecen na web www.afiprodel.org  

http://www.afiprodel.org/
mailto:afiprodel.org@gmail.com
http://www.afiprodel.org/

