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SOLICITUDE: 3.1(E) ou 3.3 (F)

APELIDOS DO 
CÓNXUXE NOME DO CÓNXUXE

35121 NAYA NAYA MANUEL 15/01/1949 E MONTOYA BERNAL MARIA EMILCE

33847 RAMIREZ VALIÑO MARIA ROSA 07/04/1948 E ELVIRA OVEJERO JOSE

31904 REQUEJO FERNANDEZ MARIA 1997 26/04/1932 E

35119 SANTOS PORRO PEDRO 07/03/1927 E MOAR VILARIÑO NIEVES
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PUBLICACIÓN DAS LISTAS DE SELECCIONADOS E RESERVAS DO PROGRAMA "VOLVER Á CASA"  - (25/05/2009)

NON HAI RESERVAS NESTE PAIS

As persoas seleccionadas deberán pasar un exame méd ico conforme se atopan nas condicións indicadas no artigo 2º.1.6, recoñecemento que será coordinado po la entidade colaboradora nese país. 
Ademais esta entidade colaboradora lle informará do s trámites a seguir. A viaxe está prevista con saíd a o 22 e chegada o 23 de xuño.

RELACIÓN DE RESERVAS (segundo orde de prelación por  número de reserva)

(Resolución do 3 de marzo de 2009 da Secretaría Xer al de Emigración, publicada no DOG nº 47 do 9-03-20 09) 

VENEZUELA            Nº PRAZAS TOTAIS: 7

De acordo co disposto no artigo 10º.4 da resolución  mencionada e unha vez realizada a selección de ben eficiarios publicase a relación de beneficiario e r eservas. A comisión de avaliación baremou as solici tudes admitidas segundo os criterios 
preferentes de selección,establecidos no art. 5º, p or esta orde:1. Non participar en programas de viax es desta secretaría xeral. 2. O tempo trancorrido s en beneficiarse do programa. 3. A maior idade.



Art. 10.8. As resolucións que se diten neste proced emento esgotan a vía administrativa, e contra elas cabe interpoñer potestativamente recurso de reposic ión ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da 
publicación da relación de beneficiarios ou no praz o de tres meses contados a partir do día seguinte a  aquel en que se entenda producido o acto presunto,  no caso de resolucións desestimadas por silencio a dministrativo, de acordo co disposto na Lei 
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administ rativo común.
Así mesmo, poderán interpoñer recurso contencioso-a dministrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza d e Galicia, no prazo de dous meses contados a partir  do día seguinte ao da publicación da relación de b eneficiarios ou no prazo de seis meses 
contados a partir do día seguinte a aquel no que se  entenda producido o acto presunto, no caso de reso lucións desestimadas por silencio administrativo, d e acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xu llo da xurisdición contencioso administrativa.

RECURSOS


