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

Esta  xefatura  territorial  ditou  en  data  30-05-2018  resolución  de  inicio  do  procedemento  de
adquisición de vivenda protexida de promoción pública en segunda ou posterior transmisión do
expediente C88020B, conta 284, situada no Concello de Santiago, r/ Praga, 7, Portal-I, baixo B. 

En data 20-06-2018 rematou o prazo para a presentación de solicitudes de participación no
devandito procedemento.

O procedemento de selección de adquirentes de vivendas protexidas de promoción pública en
segundas ou posterirores transmisións regúlase no artigo 31 do Decreto 1/2010, de 8 de xaneiro,
polo que se regula o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de
Galicia.

Baseado en todo o antedito, RESOLVO:

1º  Aprobar  a  lista  provisional  de  admitidos  e  excluídos  ao procedemento  de adquisición  de
vivenda protexida  de promoción  pública en segunda ou posterior  transmisión do expediente
C88020B, conta 284, situada no Concello de Santiago, r/ Praga, 7, Portal-I, baixo B, nos termos
que de seguido se relacionan.

Vivenda: C88020B:284 

Admitidos

Número Credencial Nome do titular

1 53353 NATALIA REGUEIRO LOPEZ

2 66799 EVA VALE BALTAR

3 76188 MARTA VÁZQUEZ GONZÁLEZ

4 82566 ALICA DOMINGUEZ COUTO

Excluídos

Nº Credencial Nome do titular Motivo de exclusión

1 1258 JUAN CARLOS BAO VALIÑO
Non está   inscrito  nin anotado   na Sección 1ª do
Rexistro de Demandantes (VPP),  a  que  pertence
o tipo de vivenda que se vai a sortear

2 75296 LAURA FERRAS VAZQUEZ
Non atoparse inscrito no Rexistro de Demandantes
na  data  de  resolución  de  inicio  (a  credencial
atópase en estado de baixa

2º Ordenar a publicación desta resolución na páxina web do I.G.V.S.

3º  Outorgar  aos interesados un prazo de reclamación de 7 días hábiles,  contados dende o
seguinte ao da referida publicación.

Asinado electronicamente na Coruña
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=8n8njOKNn1
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