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1 73605 GUISANDE GOMEZ ANA MARIA NON 06/01/1949

2 73606 PEREZ PIÑEIRO JOSE ANTONIO NON 14/12/1947

3 73608 VAZQUEZ VARELA JESUS NON 15/11/1930

Neste país non hai reservas

PUBLICACIÓN DAS LISTAS DEFINITIVAS DE SELECCIONADOS  E RESERVAS DO PROGRAMA "VOLVER Á TERRA"

(Resolución do 25 de maio de 2009 da Secretaría Xeral da Emigración, publicada no DOG nº 110 do 08-06-2009) 

De acordo co disposto no artigo 10º.4 da resolución  mencionada e unha vez realizada a selección de ben eficiarios publicase a relación de beneficiarios e reservas. A comisión de avaliación baremou as solic itudes admitidas segundo os criterios establecidos no art. 
5º, criterios de selección da resolución, que son o s seguintes:1. Considerarase como criterio preferen te de selección ser beneficiario das prestacions ec onómicas por ancianidade. 2. Estimarase como segund o criterio de selección o tempo transcorrido sen 

beneficiarse do programa. 3·. Estimarase como terce iro criterio de selección a maior idade do solicita nte.

RELACIÓN DE SELECCIONADOS

As persoas seleccionadas deberán pasar un exame médico conforme se atopan nas condicións indicadas no artigo 3.1.6, recoñecemento que será coordinado polo médico acompañante do programa.

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



RECURSOS (Art. 10.8)

As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa, e contra elas cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición 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 prazo 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 
administrativo, de acordo co disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Así mesmo, poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da relación de beneficiarios 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 resolucións desestimadas por silencio administrativo, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de 
xullo, da xurisdición contencioso  administrativa.


