
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 LUGO

En data 17-02-2017 a xefatura territorial adoptou o acordo de iniciar o procedemento para a
adquisición de vivendas no concello  de Lugo.  Finalizado o prazo para amosar interés non
concurriru ningún interesado para o expediente LU89/010:94, sita en Aquilino I. Alvariño, 27-
5ºD. Lugo. Na vivenda nº expediente  LU90/502:9, sita en Juana la Loca, 23-3ºA de Lugo,
presentouse un interesado, co número de credencial  77745.

Transcorrido o prazo, non se presentaron reclamacións.

En consecuencia,

RESOLVO

1º Declarar deserto o procedemento de adquisición, en segunda ou posterior transmisión, da
vivenda  protexida de promoción pública,  exte LU89/010:94, no concello de Lugo.

2º Nomear adquirente ao único interesado na vivenda  LU90/502:9, Oscar Varela Portela, nº de
credencial 77745

3º .Ordear a publicación desta resolución na páxina web do IGVS.

4º. Comunicar ao propietario da vivenda que non foi seleccionada que a vivenda permanecerá
exposta  na  páxina  web,  no  apartado  de  publicidade  permanente,  ata  que  se  produza  a
adquisición por algún demandante.

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de al-
zada ante a persoa titular da Consellería de Infraestruturas e Vivenda no prazo dun mes, conta-
do desde o día seguinte ao desta notificación, segundo o establecido nos artigos 121 e 122 da
Lei  39/2015,  do 1 de outubro,  do  procedemento  administrativo  común das administracións
públicas

O xefe territorial  de Infraestruturas e Vivenda
PS. Resolución de 17 de decembro de 2015
A xefa de área provincial do IGVS
 Mª Mar Gómez Pardo

Área Provincial de Lugo
Avda. Ramón Ferreiro 28
27071 LUGO
Tel. 982 294 600 – Fax 982 294 624
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=2PXL3qtCa1
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