
 
Resolución de aprobación da lista definitiva de adxudicatarios/espera do seguinte 
expediente: 
 

 
Unha vez rematado o trámite de reclamacións á lista provisional de 
adxudicatarios/espera, aprobada por resolución de data 26 de abril de 2016, tendo en 
conta o procedemento establecido no Decreto 1/2010 polo que se regula o Rexistro 
Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia, a Comisión 
Provincial de Vivenda, en sesión celebrada con data 26-7-2016 
 
RESOLVE 

 
1. Aprobar a lista definitiva de adxudicatarios/as/espera ao abeiro do establecido no 

artigo 30 do Decreto 1/2010. 

2. Publicar dita lista na páxina web do Instituto Galego de Vivenda e Solo e nos 
taboleiros de anuncios do concello de Cotobade e no da área provincial do Instituto 
Galego de Vivenda e Solo en Pontevedra. 

A vixencia da lista de espera será dun ano, contado a partir  da data desta resolución,   
utilizándose  por rigoroso orden de prelación, para as vivendas vacantes que se 
produzan no concello de Cotobade, durante a vixencia da mesma. 

Contra esta resolución, que esgota á vía administrativa, poderá presentar un recurso 
potestativo de reposición ante esta Comisión Provicial de Vivenda de Pontevedra, no 
prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao desta notificación, de conformidade 
co previsto no artigo 116 da Lei30/1992, de réxime xurídico das administracións 
públicas e do procedemento administrativo común, ou ben poderá ser recorrida 
directamente ante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses, 
consonte co establecido no artigo 46 de Lei 29/1998, reguladora da xurisdición 
contencioso-administrativa. 
 
No suposto de que o interesado sexa unha administración pública, no lugar do recurso 
de reposición poderá dirixir ao órgano competente, no prazo de dous meses, o 
requirimento previo previsto no artigo 44 da LXCA. 
 
En Pontevedra, a 26 de xullo  de 2016 
 
O  presidente da Comisión Provincial de Vivenda 
 
 
 
José Luís Díez Yáñez 

VIVENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA :  1 EXPTE.: PO-2008/XEST01
LOCALIZACIÓN: 
CABANELAS, S/N 

CONCELLO: 
COTOBADE 

PROVINCIA: 
Pontevedra 



 
 

 
ANEXO: LISTADO DE ADXUDICATARIOS DEFINITIVOS/ESPERA 
 
 
 
 
1º --> Credencial: 64282 -- JUAN ALONSO DOBARCO 
 
2º --> Credencial: 74065 -- MARCOS PICHEL ALONSO 
 
3º --> Credencial: 24213 -- ARELIS MARIA MUÑOZ VARGAS 


