
 

Providencia do Concelleiro Delegado de Economía, Facenda, 
Comercio, Industria e Promoción Económica

 

Que  de  conformidade  co  disposto  no  Capítulo  Segundo:  Admisión  e  
selección de proxectos empresariais da Ordenanza reguladora do centro de  
desenvolvemento local do Concello de Cambados,  aprobado polo Pleno da 
Corporación en sesión celebrada o día 24/09/2015 e, publicado o seu texto  
íntegro no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o día 25/01/2016 e,  
visto o informe, emitido polo Técnico deste Concello, de resultados da fase  
de admisión de  proxectos empresariais para o aluguer de locais no  
viveiro  industrial do  centro  de  desenvolvemento  local  do  Concello  de 
Cambados.

 

Que por Resolución de Alcaldía de data, 29.06.2015 de conformidade cos  
artigos 23.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime  
local, e 43 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se  
aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico  
das entidades locais, delegouse no Concelleiro, D.  Xurxo Charlín Trigo, as 
competencias  atribuídas  á  alcaldía  en  materia  de  Economía,  Facenda, 
Comercio, Industria e Promoción Económica.

 

Á vista do exposto,

Dispoño

 

Primeiro.- Aprobar a primeira lista de candidatos admitidos e excluídos, que  
figura  como  anexo  I  desta  Providencia,  con  expresión  das  causas  de  
exclusión,  debendo  expoñerse  a  mesma no taboleiro  de  anuncios  deste  
Concello.

 

Segundo.- Tanto os candidatos excluídos como os omitidos por non figurar  
na relación de admitidos, disporán de un prazo de 10 días hábiles, contados  
a  partir  do  seguinte  ó  da  notificación  do  presente  acto,  para  poder  
emendalos defectos que motivaron a súa exclusión ou omisión.

 

Terceiro.- Que se lle notifique a presente providencia ós interesados, con  
expresión dos recursos que procedan.

 

 

 



 

ANEXO 1.

 

Lista de admitidos:

 

Nome Puntuación Local  Proposto  no  viveiro 
industrial

Otero Agra Eloy 15 puntos Local 3

Estructuras RCL 21 puntos Local 4

 

 

Lista de excluídos: 

- Non consta.

 

 

Documento asinado dixitalmente.
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