
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E VIVENDA

Área provincial da Coruña

Edif. Servizos Múltiples, 9ª planta

Vicente Ferrer 2

15071 A Coruña

Tfno.: 981 184 801 Fax: 981 184 860

CORRECIÓN DE ERROS DA 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 DA CORUÑA

ANTECEDENTES

 1. Esta xefatura territorial ditou en data 17/02/2021 resolución de inicio do procedemento de
adquisición  de  vivenda  protexida  de  promoción  pública  en  segunda  ou  posterior
transmisión do expediente C89030: conta 82, situada no Concello da Coruña na R/Mestre
Anta, 3 , 3º esq.

 2. Con data  26/03/2021  foi  ditada Resolución pola que se aproba a lista provisional de
admitidos e excluídos ao procedemento para a adquisición da dita vivienda de promoción
pública (VPP) .

 3. Constátase  por  parte  desta  xefatura  territorial  que  existe  un  erro  no  RESOLVO   dita
resolución no que atinxe ao número de expediente referenciado.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

 1. A disposición transitoria terceira apartado b) e no artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas establece
que “as administracións públicas poderán rectificar, en calquera momento, de oficio ou a
instancia dos interesados, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus
actos”. 

RESOLUCIÓN

Baseado en canto antecede, resolvo

1º Rectificar o erro detectado na resolución do 26/03/2021 pola que se aproba a lista provisional
de admitidos  e excluídos ao procedemento  de adquisición de vivendas de promoción pública
(VPP) en segundas posteriores transmisións no concello da Coruña e  onde di “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  C88030E,  conta  223,
situada no Concello de C89030:conta 82, situada no Concello da Coruña na r/ Mestre Anta, 3,
3ºesq., nos termos que de seguido se relacionan” cómpre dicir “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 C89030:conta 82, situada no Concello da
Coruña na r/ Mestre Anta, 3, 3ºesq., nos termos que de seguido se relacionan”
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=0bFO7yNUs1
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2º Declarar vixente o resto do contido da devandita resolución asinada o 26/03/2021.

3º Ordenar  a publicación desta resolución na páxina web do IGVS

4º  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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