
 

ÀREA: Urbanisme i Habitatge

EXPEDIENT: OH-1/2018 (13259-2018)

ASSUMPTE: Aprovació i publicació dels llistats provisionals de sol·licitants admesos i 
exclosos relatius al procés de concurrència pública per a l’adjudicació de 40 habitatges 
de titularitat municipal en règim de lloguer. 

DECRET

ANTECEDENTS DE FET

Vist  l’acord de la  Junta de Govern de data 09/07/2018 pel  qual  es va aprovar en 
pública concurrència l’inici del procediment d’adjudicació de 40 habitatges de protecció 
pública en règim general de lloguer, segons les característiques i preus que formen la 
referida oferta.

Atès  els  requisits  i  tràmits  necessaris  per  a  poder  ser  adjudicatari  dels  referits 
habitatges que  s’arrepleguen  a  l’annex  I  de  l’Ordenança  Reguladora  de  la  Gestió 
d’Habitatges i annexos vinculats de titularitat municipal (BOP Nº 115 de 15 de juny de 
2018).

Vist el termini acordat per a la presentació de sol·licituds que va finalitzar el passat 16 
d’agost de 2018.

Atès el termini de 10 dies hàbils atorgat a aquelles persones que van presentar la seua 
sol·licitud de manera incompleta o incorrecta, de conformitat amb el que s’estableix  a 
la citada Ordenança i el referit acord de la Junta de Govern de 9 de juliol de 2018. 

FONAMENTS DE DRET

I.-  L’annex  I,  de  l’Ordenança  Reguladora  de  la  Gestió  dels  Habitatges  i  Annexos 
Vinculats de Titularitat Municipal estableix en el seu punt 4, paràgraf primer:

“Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, després de l’estudi d’aquestes i  
de la comprovació del compliment dels requisits exigits, s’elaboraran dos llistes, una relativa a  
la  llista  provisional  de  persones  admeses,  on  quedaran  incorporades  les  sol·licituds  que  
complisquen el requisits establits en el Pla d’Habitatge i el present document, i una altra que,  
amb aquest efecte denominarem llistat provisional d’exclosos, amb aquelles sol·licituds que no  
complisquen els referits requisits.”

II.- L’acord de la Junta de Govern de 9 de juliol de 2018 pel qual s’aprova l’inici del 
procés  de  concurrència  pública  per  a  l’adjudicació  de  40  habitatges  de  titularitat 
municipal en règim de lloguer, en el seu punt 5 estableix:
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“Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i comprovat el compliment dels  
requisits exigits, exposar públicament en la pàgina web de l’Ajuntament, i  en un termini no  
superior a 15 dies hàbils, la llista provisional d’admesos i exclosos, disposant els interessats  
d’un termini de 10 dies hàbils des de la publicació per a formular al·legacions.”

Una vegada realitzat  l’estudi  de la  documentació aportada pels sol·licitants  a fi  de 
comprovar el compliment del requisits exigits.

Sobre la base dels fets i fonaments exposats,

RESOLC

PRIMER.- Aprovar el llistat provisional d’admesos i el llistat provisional d’exclosos al 
procediment d’adjudicació de 40 habitatges de protecció pública en règim general de 
lloguer. Expedient OH-1/2018 (13259-2018).

SEGON.-  Publicar  ambdós llistats  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament,  disposant  els 
interessats de 10 dies hàbils des de la seua publicació per a formular al·legacions.

Vicent Mascarell Tarrazona Francisco Rius Mestre
Coordinador General Titular accidental de l’Organ de Suport
d´Urbanisme i Habitatge a la JGCG (Decret nº 3174 de 28/05/2018)
(Decret 3879-03/072015 i JGCG10/17/2015 i 30/07/2015)              (Signat electrònicament, segons codificació al marge)
(Signat electrònicamente, segons codificació al marge)
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