
RESOLUCIÓN  DE  APROBACIÓN  DA  LISTA  DEFINITIVA  DE  ADMITIDOS  E
EXCLUÍDOS  AO  PROCEDEMENTO  DE  ADQUISICIÓN  DE  VIVENDAS  DE
PROMOCIÓN PÚBLICA (VPP)  EN SEGUNDA OU POSTERIOR TRANSMISIÓN
NO CONCELLO DE ARTEIXO

En  data  16  de  xaneiro  de  2020  publicouse  a  resolución  da  lista  provisional  de
admitidos  e  excluídos  no  procedemento  de  adquisición  de  vivenda  protexida  de
promoción pública en segunda ou posterior transmisión do expediente C88501 conta
69, situada no concello de Arteixo, na r/Lópe de Vega, P-10,  (antes Bloque 16),
escaleira 1,  Baixo C.

Transcorrido  o  prazo  sinalado  na  devandita  resolución,  non  se  presentaron
reclamacións.

Á vista do que antecede

Resolvo

1º  Aprobar  a  lista  definitiva  de  admitidos  e  excluídos  ao  procedemento  de
adquisición  de  vivenda  protexida  de  promoción pública  en  segunda  ou posterior
transmisión  do expediente  C88501  conta  69,  situada  no  concello  de  Arteixo,  na
r/Lópe  de  Vega,  P-10,   (antes  bloque  16),  escaleira  1,  Baixo  C,  nos  seguintes
termos: 

Vivenda:  C88501:69

Admitidos

Número Credencial Nome do Titular

1 92175 JOSE DOMINGO GARCIA CABANAS

En data  6  de  febreiro  de  2020 LYDIA ENCARNACION DEL REY BALBOA,  con
credencial núm 91443, e que figura como admitida na resolución de aprobación da
lista provisional de data 16 de xaneiro de 2020 presenta renuncia a participar no
procedemento de selección de adquirente para esta vivenda,  

2º Acéptase esta renuncia e órdenase a publicación desta resolución na páxina web
do I.G.V.S.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interponer
recuso de alzada ante a conselleira de Infraestruturas e Vivenda no prazo dun mes a
partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución, de conformidade co
disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das Admnistracións Públicas

Asinado electronicamente na Coruña
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=OdatnForb1
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