
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, 

TERRITORIO E VIVENDA

Acordo de aprobación da lista definitiva de adxudic atario do procedemento de
adxudicación de unha vivenda  de protección oficial  de  promoción pública  en
segundas  ou  posteriores  adxudicacións,  no  concello  de  Ferrol,  quenda  de
mobilidade reducida, expediente C-2006/010 conta 1.

A Comisión Provincial de Vivenda da Coruña, na súa reunión do día 19 de febreiro de
2020, acordou iniciar o proceso de selección de persoas adxudicatarias de vivendas de
protección oficial de promoción pública (aloxamentos protexidos) no concello de Ferrol,
en segundas ou posteriores adxudicacións, publicándose no DOG nº 45, do 6 de marzo
de 2020, a pertinente Resolución de inicio de 19 de febreiro de 2020. Nesta resolución
de  inicio,  ademais  da  adxudicación  de  vivendas  de  quenda  xeral,  se  prevé  a
adxudicación de unha vivenda na quenda de mobilidade reducida. 

A base Sexta desta Resolución de 19 de febreiro, prevé expresamente que, para o caso
da vivenda da quenda de mobilidade reducida, elixiranse 5 persoas por orde correlativa,
se as houbese. Se o número de inscritos no Rexistro, nos termos reflectidos na base
Segunda  1  g),  non  excede  do  número  de  vivendas  ofertadas,  non  será  precisa  a
celebración de sorteo, quedando facultada  a Presidenta da comisión para a aprobación
da lista provisional de adxudicatarios.

Como queira que para a vivenda da quenda de mobilidade reducida contemplada neste
caso, na data da resolución de inicio do proceso selectivo, o 19 de febreiro de 2020,
segundo certificación do 06/07/2020 da xefa da Sección de Rexistro de Demandantes,
tan só existía unha persoa inscrita no Rexistro Único de Demandantes que cumpre os
requisitos  establecidos  na súa  base Segunda,  apartados  e),  relativo  a  idade,  e  g),
relativo ás dificultades de mobilidade, a comisión acordou, na súa reunión do día 8 de
xullo de 2020, instar á presidenta para que, en virtude do disposto na base Sexta da
precitada Resolución de 19 de xaneiro, en relación co disposto no artigo  24 e 25 do
Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Rexistro Único de Demandantes
de  Vivenda  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  e  a  adxudicación  das  vivendas
protexidas,  así  como das  acollidas  a  programas  de  acceso  á  vivenda  con  axudas
públicas, procedera á aprobación da lista provisional de persoas adxudicatarias, sen
necesidade de realizar un sorteo para a citada vivenda.   

Consecuentemente, con base en todo o anterior, a Comisión Provincial de Vivenda, na
sesión que tivo lugar en data 9 de outubro de 2020, adoptou, entre outros o seguinte

ACORDO

Aprobar a lista definitiva de adxudicatario no procedemento de adxudicación de unha
vivenda  de  promoción  pública  en  réxime  xeral  en  segundas  ou  posteriores
adxudicacións, quenda de mobilidade reducida, situada no concello de Ferrol, iniciada
por  Resolución  do 19 de febreiro  de 2020,  da  Comisión  Provincial  de  Vivenda  da
Coruña, nos termos que seguen:

LISTA  DEFINITIVA DE ADXUDICATARIO: 

1º Credencial: 93397-- JULIO GARCÍA PONTE
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CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, 

TERRITORIO E VIVENDA

Contra  este  acordo,  que esgota  a  vía  administrativa,  poderá  presentar  recurso  de
reposición ante a Comisión Provincial de Vivenda da Coruña, no prazo dun mes, ou
ben  interpor  directamente  recurso  contencioso-administrativo  ante  o  órgano
xurisdicional competente no prazo de dous meses, contados en ambos casos a partir
do día seguinte ao da publicación deste acordo, de conformidade co previsto no artigo
123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas e no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdición contencioso-administrativa.

A presidenta da Comisión Provincial de Vivenda da Coruña

Cristina Carrión Rodríguez

Documento asinado electronicamente na Coruña
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