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PROPOSTA DE ADHESIÓN AO PROTOCOLO XERAL DE ACTUACIÓN ENTRE A
XUNTA DE GALICIA E A FEGAMP PARA FOMENTAR A IMPLANTACIÓN E
FIXACIÓN DE EMPRESAS EN GALICIA MEDIANTE A CREACIÓN DA INICIATIVA
"CONCELLOS DOING BUSINESS GALICIA"
Xurxo Charlín Trigo, con DI 76.862.042-K, concelleiro do Ilmo. Concello de Cambados,
en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida
resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación esta proposta de
Adhesión, se procede, do Concello de Cambados ao Protocolo Xeral de Actuación
entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para fomentar a Implantación e Fixación de
Empresas en Galicia mediante a creación da iniciativa “Concellos Doing Business
Galicia”, en base á seguinte

Visto o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de
Municipios e Provincias (FEGAMP) para establecer un marco de colaboración entre a
Xunta de Galicia e as diferentes administracións locais de Galicia, de xeito que poidan
implicarse de maneira directa no fomento da implantación e fixación de empresas no
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a posta en marcha da
iniciativa "Concellos Doing Business Galicia", dentro do cal as Entidades Locais
poderán asinar a súa adhesión ao convenio.
Solicitada a adhesión por parte do Concelleiro de Economía e Facenda ao Pleno do
Concello de Cambados e que tome os seguinte acordo:
Primeiro.- Solicitar a adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e
a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para establecer un marco
de colaboración entre a Xunta de Galicia e as diferentes administracións locais de
Galicia, de xeito que poidan implicarse de maneira directa no fomento da implantación
e fixación de empresas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a
posta en marcha da iniciativa "Concellos Doing Business Galicia", dentro do cal as
Entidades Locais poderán asinar a súa adhesión ao convenio.
Segundo.- Notificar o presente acordo á Xunta de Galicia e FEGAMP
E para que conste, coa reserva dos termos que resulten da aprobación da acta
correspondente, expido a presente solicitude.
O Concelleiro de Economía e Facenda do Concello de Cambados.
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