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Sr. Conselleiro de Cultura, Educación
Ordenación Universitaria
Edificio Administrativo San Caetano
15781- SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2018

Sr. conselleiro :
Desde esta Institución 1n1c1amos unha investigación de oficio sobre os plans de
autoproteción nos centros docentes da nosa comunidade.
É por iso que nos diriximos a vostede para solicitarlle que, no prazo de 15 días, de acordo co
disposto no artigo 22.1 da Lei 6/1984, de 5 de xuño, do Valedor do Pobo, nos facilite, no
ámbito das súas competencias:
- Relación de centros que están suxeitos a esta obrigación e aqueles que efectivamente
efectuaron o rexistro dos plans de autoproteción tal como se regula no Decreto 171/2010,
de 1 de outubro, sobre plans de autoproteción na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Información sobre a planificación de emerxencias que todos os centros docentes teñen que
ter obrigatoriamente.
Agradecéndolle a súa pronta resposta, saúdoo atentamente.
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Sr. Director Xeral de Emerxencias e Interior
R/ Roma, 25-27 - Fontiñas
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

1
Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2018

Sr. Dirección Xeral :
Desde esta Institución m1c1amos unha investigación de oficio sobre os plans de
autoproteción nos centros docentes da nosa comunidade.
É por iso que nos diriximos a vostede para solicitarlle que, no prazo de 15 días, de acorde co
disposto no artigo 22.1 da Lei 6/1984, de 5 de xuño, do Valedor do Pobo, nos informe, no
ámbito das súas competencias, sobre:
- Os centros docentes que constan no rexistro de plans de autoproteción.
- Os centros docentes que teñen o plan de autoproteción implantado, e
En xeral calquera información relacionada con esta cuestión que nos permita obter unha
información obxectiva sobre os plans, o seu funcionamento e o seu mantemento.
Á espera das súas noticias, saúdoo atentamente.

Milagr Mª Ote o Parga
Valedo a do Pobo

