
Resolución  de  aprobación  da  lista  definitiva  de  persoas  adxudicatarias/espera  do
procedemento de segundas e posteriores adxudicacións, para o concello de Ribadumia

VIVENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA:  Unha
e as vacantes que se produzan ao longo do 
ano

EXPTE.: PO2006/020

LOCALIZACIÓN:

Ribadumia

CONCELLO:

Ribadumia

PROVINCIA:

Pontevedra

Unha vez rematado o trámite de reclamacións á lista provisional de persoas adxudicatarias
en espera,  resultante do sorteo realizado en data 22.03.2022 ao abeiro da resolución de
inicio do procedemento de data 23.02.2022, 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 12.05.2022:

RESOLVE:

 Aprobar a lista definitiva de persoas adxudicatarias/espera ao abeiro do establecido
no artigo 30 do Decreto 1/2010.

 Publicar  a dita  lista  na páxina web do Instituto Galego de Vivenda e  Solo e nos
taboleiros de anuncios da Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo de
Pontevedra e do Concello de Ribadumia.

Esta publicación substituirá as notificacións persoais de conformidade co previsto no
artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas.

A vixencia da lista de persoas adxudicatarias/espera será dun ano, contado a partir
da data desta resolución.

Contra esta resolución, que esgota á vía administrativa, poderá presentar un recurso
potestativo de reposición ante a Comisión Provincial de Vivenda de Pontevedra, no
prazo  dun  mes  contado  a  partir  do  día  seguinte  ao  desta  publicación,  de
conformidade  co  previsto  no  artigo  124  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do
procedemento administrativo común das administracións públicas,  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.

O  presidente da Comisión Provincial de Vivenda

José Manuel González González

(Documento con sinatura electrónica)

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
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36071 Pontevedra
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=iJvAscw5rI36


VIVENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA:  Unha
e as vacantes que se produzan ao longo do 
ano

EXPTE.:

LOCALIZACIÓN:

Ribadumia

CONCELLO:

Ribadumia

PROVINCIA:

Pontevedra

Cupo: Xeral 
Habitacións: 3
Membros U.F.: 4  ou mais

 Lista de persoas adxudicatarias:

1º --> Credencial: 89675 – GIMENA BARRAGAN VASCONCELLOS

Lista de persoas en espera:

1º --> Credencial: 71526 -- NEDYALKA ILIEVA STANEVA 
2º --> Credencial: 78718 -- SAKINA EL YAZIRI EL RHABI
3º --> Credencial: 100599 -- HAMID EL ADNANI ADNANI
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