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………………………………………………………………, con documento de identidade …………………………., 

domicilio en …………………………………………………………………………………………………………., Culleredo. 

Teléfono ………………………… e correo electrónico …………………………………………………………………. 

 EXPÓN: 

Hai xa meses, presentei escrito no rexistro de Culleredo, solicitando o desbroce 

dunha finca anexa á miña propiedade situada en ………………………………………………………..   

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

A día de hoxe non se fixo nada. 

Levamos moito tempo agardando e escoitando e lendo que a tramitación para a 

intervención nunha propiedade privada leva múltiples trámites que demoran a 

súa posible finalización nunha execución subsidiaria.  

A día de hoxe descoñezo que pasos se deron na tramitación do expediente que 

se debeu iniciar por parte da administración municipal, derivado da miña 

solicitude. 

A Lei de Transparencia e acceso á información pública e bo goberno (Lei 19/2013), 

no seu artigo 12.- Dereito de acceso á información pública. Establece que  

Todas as persoas teñen dereito a acceder á información pública… 

Tamén a Lei de Procedemento Administrativo, 39/2015, establece no seu artigo 

13.- Dereitos das persoas nas súas relacións coas Administracións Públicas, que 

os titulares na relación coas administracións teñen o dereito a  

• d) O acceso á información pública, arquivos e rexistros de acordo coa Lei 

19/2013… e tamén no apartado  

• e) A ser tratados con respecto e deferencia polas autoridades e 

empregados públicos que haberán de facilitarlles o exercicio dos seus 
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dereitos… 

• f) a exixir as responsabilidades das Administracións públicas e 

autoridades… 

Por todo o anterior, Solicito : 

• Que se teña por interposto esta reclamación. 

• Que se me dea acceso ao expediente que se supón que se iniciou coa miña 

petición. 

• Que se me conteste o antes posible para poder esixir as responsabilidades 

concluídas da revisión da documentación. 

 

 

 

Culleredo, 6 de Agosto de 2018 

Asdo:  

 
 
  


