
AO CONCELLO DE SANXENXO 

LUCIA BARROS MIÑONES  , maior de idade, veciña de Ferrol , con DI 32708720Y, 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 PRESIDENTA de ESCULCA

OBSERVATORIO PARA A DEFENSA DE DEREITOS E LIBERDADES, amparada  no art. 17 da LEI

19/2013 de 9 de decembro, de transparencia, bo goberno e e acceso á información, presenta

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. 

SEGUNDO.- INFORMACIÓN SOLICITADA e ANTECEDENTES DA SOLICITUDE

Que o Observatorio está recollendo información, en exercicio das súas fins estatutarias, sobre

as actuacións policiais desenvolvidas pola POLICIA LOCAL DE SANXENXO por feitos acontecidos
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no dia 10.08.2019 arredor das 10.30 horas na AVENIDA DE LEON de SANXENXO- en que se viron

implicados como vítima don PEDRO LUIS MOSQUERA SALAMANCA , con DI 53524272Y e como

autor ou suxeito activo  persoa non identificada pola POLCIA LOCAL DE SANXENXO (axentes

actuantes  261022 e 261031)  ,  persoa non identificada que proferiu insultos, ameazas  e

expresións que poderian ser constituivas non só dun delitos de inxurias/ameazas senon delito

de odio do art.510 CP .

Con estes antecedentes ESCULCA , no exercicio  das suas actividades estatutarias ,  e con

eliminación dos datos persoais , mais non dos números de identificación profesional , interesa

ter acceso á seguinte información :

1.- Copia da dilixencia de exposición de feitos , identificación do autor (con omisión dos datos

persoais) e oficio de remisión a GARDA CIVIL. 

2.- Elaboración e remisión de informe elaborado  polo responsábel da POLICIA LOCAL DE

SANXENXO  en  que  se  describan  as  dilixencias  adoptadas  polos  policías  locais  actuantes

(axentes actuantes  261022 e 261031) ao abeiro do artigo 13 da LACr e art.8.f) da lei 2007 da

XUNTA DE GALICIA de Coordinación de policías locais , a fin de amparar á vitima e evitar a

comisión do delito.

3.- Elaboración e remisión de informe elaborado  polo responsábel da POLICIA LOCAL DE

SANXENXO en que se faciliten os datos da denuncia administrativa formulada a don PEDRO

LUIS  MOSQUERA  SALAMANCA  ,  con  expresión  do  precepto  infrinxido  pola  circulación  do

patinete , asi como con expresión da documentación con que debia constar o mencionado

vehiculo e que determinou a citada denuncia , sinalando a ordenanza local ou regulamento

xeral onde se esixe a citada documentación e sinalando se na denuncia os axentes actuantes

consignaron expresamente a omisión desa documentación.

4.- Elaboración e remisión de informe elaborado  polo responsábel da POLICIA LOCAL DE

SANXENXO en que se determinen os motivos polos que os POLICIAS LOCAIS actuantes non

procederon a identificar o autor do suposto delito de odio nin procederon a súa toma de

declaración ou reseña de feitos. 

5.- Elaboración e remisión de informe elaborado  polo responsábel da POLICIA LOCAL DE

SANXENXO en que se describan as categorías profesioanis  dos axentes actuantes .

6.- Elaboración e remisión de informe elaborado  polo responsábel da POLICIA LOCAL DE

SANXENXO en que se describan os cursos recibidos polos axentes actuantes para a prevención

de  comportamentos  xenófobos  ou  racistas.  E  formación  impartida  á  POLICIA  LOCAL  DE

SANXENXO en 2018 e 2019 sobre esta materia  ,  indicando datas ,  programa e órgano de

impartición e número de axentes que recibiron a devandita formación.
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7.-COPIA do PROTOCOLO OU ORDENANZA DE ACTUACIÓN da POLICIA LOCAL DE SANXENXO en

materia de actuación en seguridade cidadá , con expresión de carecencia de competencias en

dicha materia. 

 8.-COPIA  ,  caso  existir,  de  procedementos  internos  de  prevención  e  investigación  de

situacións  de  xenofobia  e  racismo  .-    -Número  de  ocasións  de  aplicación  do  devandito

protocolo dende a súa aprobación.- Determinación de se se procedeu a súa aplicación nos

feitos obxecto desta petición de información. 

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.

Sanxenxo a 24 de agosto de 2019 
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