PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES, ESCRITOS E COMUNICACIÓNS QUE NON CONTEN CUN
SISTEMA ELECTRÓNICO ESPECÍFICO NIN CUN MODELO ELECTRÓNICO NORMALIZADO

PR004A

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

LOIS PÉREZ (SINDICATO STEG ENSINO)

PÉREZ

DÍAZ

33337051T

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

ANDAR

RÚA / CALLE

RÚA DO CONDE

31

ENTCH

PARROQUIA

LUGAR

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

27003

LUGO

Lugo

LUGO

TELÉFONO

PORTA

FAX

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

646171651

organizacion@steg.gal

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
SEGUNDO APELIDO

NIF

Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

646171651

organizacion@steg.gal

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

ASUNTO RELACIONADO

ESCRITO DE SOLICITUDE Á CONSELLERIA DE EDUCACIÓN DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DO CEIP EUGENIO LÓPEZ (CEE, A CORUÑA) EN
CUMPRIMENTO DA LEI DE MEMORIA HISTÓRICA

Número de entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia: 2020/1695944
Data e hora: 02-09-2020 14:16

PRIMEIRO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Data e hora: 02-09-2020 14:16

Asinado por LOIS PEREZ DIAZ (33337051T) mediante o sistema Chave365 da Xunta de Galicia

NOME/RAZÓN SOCIAL

NO CASO DUN PROCEDEMENTO EXISTENTE
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

EXPÓN:

Polo tanto, SOLICITA:
que á maior brevidade se cumpra a lexislación vixente e a Lei de Memoria Histórica e se desterre este nome da denominación de dito centro,
polos motivos anteriormente expostos e por unha cuestión de respecto elemental ás vítimas do franquismo fascista que foron desterradas,
asasinadas, perseguidas, encarceladas ou que viron seriamente danadas as súas vidas, procesos todos estes dos que o tal Eugenio López tivo un
papel destacado como así o acredita a Historia.
asdo:

Data e hora: 02-09-2020 14:16

Asinado por LOIS PEREZ DIAZ (33337051T) mediante o sistema Chave365 da Xunta de Galicia

—
que esta persoa que lle dá nome ao centro, Eugenio López, foi un destacado membro da nomenclatura franquista e continúa a servir
de denominación do colexio público desta vila, sen que as autoridades autonómicas nin tampouco as autoridades locais desen ningún paso para
facer cumprir a Lei da Memoria Histórica e satisfacer unha vella e xusta reivindicación da cidadanía democrática, en pleno século XXI.
—
Que a hemeroteca pode dar conta dos feitos que denunciamos, así, extraído do arquivo dixital do xornal ABC (ano 1957), con data do
13 de xaneiro, que desde hai algúns anos ofrece acceso libre a toda a súa colección a través desta ligazón:
https://www.abc.es/archivo/periodicos/.
A reprodución corresponde a unha noticia breve intitulada «CONCESIÓN DE CONDECORACIONES» e o seu primeiro parágrafo sinala: «Por un
decreto de la Jefatura del Estado, que publicó ayer el Boletín Oficial, se concede la Encomienda sencilla de la Orden Imperial del Yugo y las
Flechas a los señores D. Luis Martínez de la Ossa, D. José Aguilar Espinosa, D. Guzmán Zamorano Ruiz, D. Ciríaco Elvira, D. Pedro Godoy, D.
Antonio Avendaño Porrúa, D. Antonio Rodríguez, D. Juan Ramírez Filosia, don Leonardo Albert Espí y D. Eugenio López López.»
extraído neste caso de Imperio. Diario de Zamora de Falange Española de las JONS (ano XXVII, nº 8263, 29 de decembro de 1962) que
baixo a epígrafe «Nuevos mandos nacionales» publica unha fotografía co seguinte pé:
«Eugenio López López, delegado nacional de Juventudes». Neste cargo botou media ducia de anos e na prensa da época pódese rastrexar
moita da súa actividade no réxime na Delegación Nacional del Frente de Juventudes, que se trataba dunha sección do partido político «Falange
Española Tradicionalista y de las JONS», creada polo movemento fascista que detentaba o poder naquela altura para o recrutamento e
adoutrinamento político dos mozos españois segundo os principios do «glorioso Movimiento Nacional».
que no ano 1968 produciuse o Nomeamento de Eugenio L

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
ESCRITO ANEXO DE XEITO ÍNTEGRO POIS O FORMATO ELECTRÓNICO NON ABONDA PARA A EXTENSIÓN DO "EXPÓN"

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante
NIF da entidade solicitante

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa de interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.

Persoas destinatarias dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos
a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 4 de maio de 2017, conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de
Facenda, pola que se aproba a posta en funcionamento do servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que
non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Data e hora: 02-09-2020 14:16

Asinado por LOIS PEREZ DIAZ (33337051T) mediante o sistema Chave365 da Xunta de Galicia

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Lugar e data

LUGO

,

2

de

setembro

de

2020

DESTINATARIO
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

CÓDIGO SOLICITUD:
DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

02663391

