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FIXACIÓN DE NOVA DATA PARA A CELEBRACIÓN SORTEO DO  PROCESO DE SELECCIÓN DE

PERSOAS  ADXUDICATARIAS  DE  VIVENDAS DE  PROMOCIÓN  PÚBLICA  EN SEGUNDAS OU

POSTERIORES ADXUDICACIÓNS NO CONCELLO DE AMES

En data 19 de febreiro de 2020 a Comisión Provincial de Vivenda de A Coruña aprobou a

Resolución  pola que se acorda o inicio do proceso de selección de persoas adxudicatarias de

vivendas de promoción pública en segundas ou posteriores adxudicacións no concello de

Ames.

Na base Quinta da citada Resolución se establecía que a selección efectuarase mediante

sorteo, que se celebrará ante notario o día 24 de marzo de 2020.

Pola súa banda, o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de

alarma  para  a  xestión  da  situación  de  crise  sanitaria  ocasionada  polo  COVID-19  na  súa

disposición  adicional  terceira  establece,  dunha banda  que se  suspenden  os  termos  e  se

interrompen  os  prazos  para  a  tramitación  dos  procedementos  das  entidades  do  sector

público,  que  o  cómputo  dos  prazos  renovarase  no  momento  en  que  perda  vixencia  o

presente real decreto ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo e, por outra, que a suspensión

de termos e a interrupción de prazos  aplicarase  a todo o sector público  definido na Lei

39/2015, do 1  de outubro,  do Procedemento Administrativo  Común das  Administracións

Públicas. Consecuentemente, o día 24 de marzo non puido celebrarse o sorteo, quedando

suspendido o proceso de selección iniciado pola resolución de 19 de febreiro de 2020.

Unha vez rematado o estado de alarma, a Comisión Provincial de Vivenda, na súa reunión do

día 8 de xullo de 2020,  adoptou o acordo de que o sorteo se celebre o día 14 de xullo de

2020 e publicar a data da súa celebración na páxina web do IGVS cunha antelación mínima

de tres días naturais (10 de xullo). 

O  que  se  fai  público  para  xeral  coñecemento,  consonte  o  previsto  no  base  Quinta  da

resolución pola que se acorda o inicio do proceso de selección.

A Coruña, 9 de xullo de 2020
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