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 Antonio Sáenz Díez, 1
32071 Ourense
Tel.: 988 386 273
Fax: 988 386 235
patrimonio.igvs.ourense@xunta.gal

ACORDO POLO QUE SE RESOLVEN AS ALEGACIÓNS PRESENTADAS, NO SEU CASO,
FRONTE Á LISTA  PROVISIONAL, DE DATA 9 DE MAIO DE 2019, DE ADXUDICATARIOS
E  DE  ESPERA,  EN  SEGUNDAS  OU  POSTERIORES  ADXUDICACIÓNS  (VIVENDAS
VACANTES),  DUNHA  VIVENDA  DE  PROMOCIÓN  PÚBLICA  SITUADA  NA
URBANIZACIÓN  A  CERÁMICA,  RÚA  RUBIÁ,  NÚMERO  17,  2º  E,  DO  BARCO  DE
VALDEORRAS  (CONTA 23,  EXPEDIENTE OU-2002/704),  E  APROBACIÓN  DAS  LISTAS
DEFINITIVAS DE ADXUDICATARIOS E DE RESERVA.

Unha  vez  transcorrido  o  prazo  habilitado  para  iso,  constátase  que  non  se  formulou  ningunha
reclamación fronte á lista provisional de adxudicatarios e de espera, de data 9 de maio de 2019,
dunha vivenda de promoción pública constrída no Barco de Valdeorras ó abeiro do expediente OU-
2002/704.

De seguido a comisión de valoración, en cumprimento do preceptuado no artigo 25 do Decreto
1/2010,  do 8 de xaneiro,  pasou a  examinar  os  expedientes  relativos  ós  compoñentes  das  listas
provisionais  de  adxudicatarios  e  de  espera  existentes  no  Rexistro  Único  de  Demandantes  de
Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia, téndose detectado distintas incidencias en relación
con varios dos compoñentes da lista de adxudicatarios e de reserva.

Polo que, tendo en conta os razoamentos expostos e logo de examinar a documentación que obra
nesta Comisión Provincial de Vivenda, esta, por unanimidade dos seus membros presentes, 

A C O R D A

1. Evacuar o preceptivo trámite de audiencia a que fai referencia o artigo 25.2 do Decreto 1/2010,
en concordancia co establecido no artigo 82 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, para que no prazo de dez días, contados desde
a  notificación  deste  acordo,  o/os  interesado/os   propostos  para  seren  excluidos  da  lista  de
adxudicatarios ou de reserva, alegue/en ou xustifique/en no seu dereito o que estime/en pertinente.

2. Instar ó Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia para que requira ó resto dos
adxudicatarios que amosan a documentación incompleta, os documentos precisos para completala.

3. Pospoñer a aprobación da lista definitiva de adxudicatarios e de espera ata que se realicen os
trámites indicados nos paragrafos anteriores.

Contra  esta  resolución,  que  pon  fin  á  vía  administrativa,  poderase  interpoñer,  con  carácter
potestativo, recurso de reposición perante a Comisión Provincial de Vivenda de Ourense no prazo
dun mes contado desde o día seguinte ó da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-
administrativo,  no  prazo  de  dous  meses  contados  desde  esa  mesma  data,  ante  o  Xulgado  do
Contencioso-Administrativo  de  Ourense,  conforme o  disposto  na  Lei  29/1998,  do 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Ourense, 25 de xuño de 2019

A presidenta da Comisión Provincial de Vivenda

Victoria Núñez López
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=02CY8rg461
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