D. Miguel Delgado González
(Pte. de PLADESEMAPESGA)
presidencia@accionytransparenciapublica.com

Expediente: N.7.Q/35795/15
Santiago de Compostela, 10 de decembro de 2015
Estimado/a Sr./a.:
Acusamos a recepción do seu escrito que tivo entrada nesta Institución o día 9 de decembro,
que deu lugar ao expediente N.7.Q/35795/15, ao que lle rogamos que faga sempre
referencia en posteriores escritos que nos dirixa sobre este asunto, sendo o/a responsable
D. José Ramón Cólera Leirado, ao que se poderá dirixir para coñecer a situación e a
valoración do seu expediente.
No máis breve prazo que nos sexa posible seralle comunicado o resultado do estudo que
esta Institución efectúe do seu escrito, informándoo sobre se procede ou non admitir a súa
queixa a trámite.
Informámolo/a de que a presentación do seu escrito non suspende a execución das
resolucións administrativas ou xudiciais, nin tampouco interrompe os prazos legais para
recorrer contra elas, se fose procedente.
Un atento saúdo,

Milagros Mª Otero Parga
Valedora do Pobo
Notas:
1.- De conformidade coa lexislación vixente, no caso de que vostede desexe recibir todas as nosas comunicacións en idioma oficial
distinto do galego deberá participárnolo coa maior brevidade posible.
2.- Os datos recollidos nos nosos ficheiros informatizados, a partir dos facilitados por vostede, son confidenciais e só poderán ser
utilizados para a investigación da súa queixa e para o envío de información en relación coa mesma. De acordo coa Resolución do Valedor
do Pobo do 1 de decembro de 2008 (DOG nº 237, de 5 de decembro de 2008), conforme ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de
decembro, de Protección de datos de carácter persoal, vostede ten os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición relativos
a ditos datos.
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