
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN SEBRE A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
AO  PROCEDEMENTO  DE  ADXUDICACIÓN  DE  VIVENDAS  PROTEXIDAS  DE  PROMOCIÓN
PRIVADA DO EXPEDIENTE C-VX-0021/07

En  data  07-04-2022  publicouse  a  lista  provisional  sobre  admitidos  e  excluídos  no
procedemento de adxudicación de vivendas de protección oficial de promoción privada,
consonte ao establecido no artigo 36.1 do Decreto 1/2010 polo que se regula o Rexistro
Único de   Demandantes   de   Vivenda   da Comunidade   Autónoma   de   Galicia,   do
expediente   C-VX-0021/07 de vivendas de promoción privada, situadas na rúa Castelao e
rúa Magdalena do concello de Cee, e cuxa solicitude presentou a entidade promotora
SAREB, S.A.

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

Consonte  ao  disposto  no  artigo  36,2  do  referido  Decreto  1/2010  e  a  vista  do  que
antecede

Resolvo

1º Declarar deserto o procedemento de adquisición, referido á resolución de inicio do 21-
02-2022,  do  expediente  C-VX-0021/07  de  vivendas  protexidas  de  promoción  privada,
situadas  na  rúa  Castelao  e  rúa  Magdalena  do  concello  de  Cee,  e  cuxa  solicitude
presentou a entidade promotora SAREB, S.A.

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

Contra esta resolución, que non esgota a vía dministrativa, poderase interpoñer recurso
de alzada ante a conselleira de Medido Ambiente, Territorio 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 Admnistracións Públicas.

A  Coruña, asinado electronicamente

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=9DOxizCQPOY1
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