
 

AO CONCELLO DE A CORUÑA   
 
 

 
 FERNANDO BLANCO ARCE, maior de idade, avogado, con DNI 34.961312R, 

con dirección que sinala a efectos de notificación en TORRE, 18 CACHEIRAS –TEO A 

CORUÑA 15883   e enderezo de  correo electrónico esculca@esculca.gal en calidade de 

VICE-PRESIDENTE de ESCULCA OBSERVATORIO PARA A DEFENSA DE 

DEREITOS E LIBERDADES, amparado no art. 17 da LEI 19/2013  de 9 de decembro, 

de transparencia, bo goberno e  e acceso á información, presento SOLICITUDE DE 

ACCESO Á INFORMACIÓN. 

 

 PRIMEIRO.- IDENTIDADE DO SOLICITANTE 

 Figura como solicitante da información ESCULCA OBSERVATORIO PARA A 

DEFENSA DOS DEREITOS E LIBERDADES, con enderezo social en TORRE,18–

CACHEIRAS – TEO – A CORUÑA ,  que ten entre as súas fins estatutarias as que a 

continuación se transcriben: 

 
 1ª) Defender as liberdades e dereitos individuais e colectivos dos cidadáns, dos pobos e das nacións. 
 2º) Intervir nos casos de violación dos expresados dereitos, denunciando ante a opinión pública os feitos 
determinantes de infracción e solicitando dos organismos correspondentes a adopción de medidas conducentes á 
restauración do dereito violado polos poderes públicos ou polos servizos públicos de que aqueles son titulares. 
 3º) Ofrecer axuda, dentro das posibilidades da Asociación, ás persoas ou grupos afectados polo recorte de 
dereitos cidadáns para restablecer a súa situación agredida e reparar os prexuízos ocasionados. 
 4º) Presentar denuncias ante calquera agresión nos dereitos cívicos, tanto individual como como colectivos. 
 5º) En tanto que persoa xurídica, a Asociación “ESCULCA Observatorio para a Defensa dos Dereitos e 
liberdades poderá adquirir e posuír bens de todas clases así como vendelos, gravalos, contraer obrigas e exercer toda 
clase de accións civís, criminais e administrativas. 
 
 Con esta finalidade, a Xunta Directiva ou o Presidente, previa autorización segundo os casos, realizará no 
nome da Entidade os actos ou contratos procedentes. 

 
 Acompáñase copia dos Estatutos da Asociación. 

 

 

 SEGUNDO.-  INFORMACIÓN SOLICITADA e ANTECEDENTES DA SOLICITUDE   

          Que o Observatorio está recabando información ,en exercicio das súas  fins 

estatutarias, sobre as actuacións policais desenvoltas pola POLICIA LOCAL DE A 

CORUÑA e a POLICIA NACIONAL ESPAÑOLA o día 23.05.2018, no desaloxo as 
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INSTALACIÓNS da COMANDANCIA DE OBRAS onde tiña a súa sede o CENTRO SOCIAL 

AUTOXESTIONADO A INSUMISA.  

        Que por precisalo para o desenvolvemento dos fins descritos nesta solicitude e 

non existir causa de restricción á información solicitada  interesa o noso Observatorio , 

ao abeiro da lei invocada que se expida a seguinte información: 

-Copia do vixente regulamento de funcionamento e organización interna da 

POLICIA LOCAL DE A CORUÑA  .- Data e órgano de aprobación do mesmo. 

- Instruccións operativas vixentes da POLICIA LOCAL DE A CORUÑA en 

materia de medios ou dotacións regulamentarias de defensa e 

utilización dos mesmos .- Con especial atención ás instruccións ou 

regulamentacións internas de posesión e utilización de bastóns 

policiais extensibles, seccións policiais autorizados para portalos e 

rexistro da súa  posesión e normas de utilización .-Así como normas 

operativas ou regulamentación interna en materia de utilización de 

defensas de goma ou semellantes e utilización de “sprais” de defensa 

de uso químico (gas pementa ou semellantes).-  

- Instrucción operativa interna impartida pola concelleria competente 

vixente para a actuación da POLICIA LOCAL  para a toma de posesión 

das devanditas instalacións  o día 23.05.2018 .-Solicitude da 

ALCALDÍA ou CONCELLERIA competente para o apoio e reforzo pola 

POLICIA NACIONAL do devandito operativo.-  

 

 TERCEIRO.- CONTACTO E MODALIDADE DE ACCESO Á DOCUMENTACIÓN 

 Sinálase como dirección electrónica para comunicacións esculca@esculca.gal . A 

información expedirase preferentemente en formato pdf, con remisión ao citado 

correo. 

 

 

A Coruña  a 23 de xuño de 2018   

Asdo.- FERNANDO BLANCO ARCE 
Vicepresidente Esculca   
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