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Área Provincial do IGVS

ACORDO POLO QUE SE APROBA A LISTA DE ADXUDICATARIOS E DE ESPERA DEFINITIVA 
DUNHA  VIVENDA  DE  PROMOCIÓN  PÚBLICA  SITUADA  SITUADA  NA  AVENIDA  DE 
COMPOSTELA, Nº 122 B, 3º D DE O CARBALLIÑO (EXPEDIENTE OU-2002/501, CONTA 30).

A Comisión Provincial de Vivenda, na súa reunión do día 20 de xaneiro de 2020, acordou a verificación 
do cumprimento de requisitos dos integrantes da lista de adxudicatarios provisional e de espera, de data 9 
de decembro de 2020, da vivenda de promoción pública citada.

En data 11 de febreiro de 2020, e unha vez realizada dita verificación, en cumprimento do preceptuado no 
artigo 25 do Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, a Comisión pasou a examinar os expedientes relativos ós  
compoñentes  da  lista  existentes  no  Rexistro  Único  de  Demandantes  de  Vivenda  da  Comunidade 
Autónoma de  Galicia,  non detectándose incidencias,  e  constatándose que  non se  formulou ningunha 
reclamación fronte á dita lista provisional.

Tendo en conta os razoamentos expostos, e por unanimidade dos seus membros presentes, a Comisión 
Provincial de Vivenda

A C O R D A

1. Aprobar a lista definitiva de adxudicatarios e de reserva, en segundas ou posteriores adxudicacións,  
da vivenda de promoción pública descrita, ó abeiro do establecido no artigo 26 de Decreto 1/2010, do 8  
de xaneiro.

LISTADO DE ADXUDICATARIOS E DE ESPERA DEFINITIVA

Cupo: Xeral.

Nº de vivendas sorteadas neste cupo: 1

Lista de adxudicatarios/as definitivos/as

1→ Credencial 80261 – María Sonia Fentanes Antelo

Lista de espera definitiva

1→ Credencial 87132 – Eva Otero Bravo

2. Publicar a dita lista na páxina web do Instituto Galego da Vivenda e Solo, no taboleiro de anuncios da  
Área Provincial de Ourense, e no taboleiro de anuncios do concello de O Carballiño.

Contra  esta  resolución,  que  pon fin  á  vía  administrativa,  poderase  interpoñer  recurso  potestativo  de 
reposición,  de  conformidade  co  previsto  no  artigo  123 da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  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 ao disposto na Lei 
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Ourense, 11 de febreiro de 2020

A presidenta da Comisión Provincial de Vivenda

Victoria Núñez López
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=f7I4ka5WS0
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