
PAIS VENEZUELA DATA VIAXES 20 DE XUÑO (aprox.)
DATA DE 
PUBLICACIÓN

19/05/2010

Nº REXISTRO 
TELEMATICO

Nº REXISTRO 
ORDINARIO

APELIDOS NOME

ÚLTIMO ANO EN QUE 
PARTICIPOU EN 
PROGRAMAS DE 
VIAXES DESTA 

SECRETARÍA XERAL

DATA DE 
NACEMENTO DO 

SOLICITANTE

EMIGRANTE 
OU FILLO DE 
EMIGRANTE

APELIDOS DO 
CÓNXUXE, …

NOME DO 
CÓNXUXE

1926 BLANCO POUSA JULIO 24/07/1940 E

1924 FREIRE NEO JULIO 11/05/1939 E
GOMEZ 
HERNANDEZ MARLENE

58396
RODRIGUEZ 
PEREZ FELICITA 18/10/1929 E

1925
RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ DELMIRO 28/06/1922 E

58394
VARELA 
PARAPAR JESUS 14/01/1925 E LOPEZ RIVEIRA ANUNCIA

Por resolución da Secretaria Xeral de Emigración de  19 de maio de 2010 e de acordo co disposto na base  sétima da resolución mencionada publícanse as rela cións definitivas de seleccionados e reservas. As l istas foron 
confeccionadas de acordo co dispostos na base 4ª "C riterios de selección".

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 30 de maio de 2008 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 con 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.

NOTA: As persoas seleccionadas deberán pasar un recoñecemento médico a efectuar polo médico acompañante, consonte se atopan nas condicións psico físicas especificadas no 
apartado 1,6 da base primeira. Posteriormente recibirán instrucións do centro colaborador no seu país sobre os pormenores da viaxe e efectuarán o pago da parte correspondente da 
pasaxe na axencia de viaxe designada.

RECURSOS

LISTAS DE SELECCIONADOS DO PROGRAMA "REENCONTROS NA  CASA"     

(Resolución do 16 de marzo de 2010 da Secretaría Xe ral de Emigración, publicada no DOG nº 54 do 22-03- 2010)


