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

19/05/2010

Nº REX. 
TELEMÁTICO

Nº REX. ORDINARIO APELIDOS NOME Nº DE RESERVA

ULTIMO ANO NO QUE 
PARTICIPOU EN PROGRAMAS 

DE VIAXES DESTA 
SECERETARÍA XERAL

DATA DE NACEMENTO 
DO SOLICITANTE

APELIDOS 
CÓNXUXE…

NOME 
CÓNXUXE…

58381 PENA OTERO ESPERANZA 1 26/03/1945
BRITES DE 
SOUSA LUIS ANTONIO

58398
FERNANDEZ 
NOYA MERCEDES 2 03/01/1948

PENICHET 
DOMINGUEZ ALEJANDRO

LISTAS DE RESERVAS 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)

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 "Criterios de sel ección".

RELACIÓN DE RESERVAS ORDENADA POR Nº DE RESERVA 

RECURSOS

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.


