
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS AO
PROCEDEMENTO DE ADQUISICIÓN DE VIVENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA (VPP) EN
SEGUNDAS OU POSTERIORES TRANSMISIÓNS NO CONCELLO DE AMES.

En  data  8  de  novembro  de  2022  publicouse  a  resolución  da  lista  provisional  de
admitidos  e  excluídos  no  procedemento  de  adquisición  de  vivenda  protexida  de
promoción  pública  en segundas ou posteriores  transmisións do expediente C92501,
conta 8, situada no Concello de Ames, na rúa Raxoeira, núm. 3, portal 1, 3º B. 

Dentro  do  prazo  sinalado  na  devandita  resolución  presentaron  reclamación  os
excluídos Fernando Luís Abeijón Santiago, con credencial 97124, e Elisabeth Camacho
Giménez, con credencial 100510, aos que se lles desestimaron as súas reclamacións.

En data 13 de novembro de 2022 Eva Marín Pasín Nieves, con credencial 79169, que
figura como a única persoa admitida na resolución da lista provisional de admitidos e
excluídos citada, presentou a súa renuncia a participar no procedemento.

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 segundas ou posteriores transmisións do
expediente C92501, conta 8, situada no Concello de Ames, na rúa Raxoeira, núm. 3,
portal 1, 3º B. 

Vivenda:  C92501, conta 8

Admitidos

Non hai solicitantes admitidos.

Excluídos:

Núm. Credencial Nome do Titular Motivo

1 97124
FERNANDO LUÍS ABEIJÓN 
SANTIAGO

Non pide este concello entre as súas 
preferencias

2 100510
ELISABETH CAMACHO 
GIMÉNEZ

Non está inscrita nin anotada no tipo 
de vivendas que se van a sortear (VPP)

2º Ordenar a publicación desta resolución na páxina web do IGVS.

Contra  esta  resolución,  que  non  esgota  a  vía  administrativa,  poderase  interpoñer
recurso 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 có
disposto  nos  artigos  121  e  122  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento
administrativo común das Administracións Públicas.

A Coruña, na data da sinatura electrónica
A xefa territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

AREA PROVINCIAL INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
Rua Vicente Ferrer, 2-9ºandar -15071 A Coruña
Tel: 981 184 801 
igvs.coruna@xunta.gal
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=qMChluLPcGO0
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