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Cubelles, a 2'l de marE de 2013

I L.LUSTRISS¡MA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA
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DADES PERSONALS
Nom i cognoÍF o raó social
AMICU - ASSOCIACICI MINLJSVAUDS I CT}IDADORS

DNI/NIF
G644781 18

Nom i cognoms o raó soc¡al (Representant)

Luis Criado Navarro
DNUNIF
056276325

Garrer, plaga...
Av. Pompeu Fabra

Número/Pis
58, bt c, 2e-3e

Població
Cubelles

CP
08880

Teléfon
938955107

Correu electrónic
amicucubel@yahoo.es

Fax

EXPOSA
{Feu constar els fets i raonaments en els quals fonamenbu la vostra petició}

A L'ATENCIÓ DE LA SRA. DA TRINITAT HERNÁNDEZ tsORDALLO T.A,E" INSTRUCTORA

Hem rebut en data, 28 de febrer i registre de sortida no 201311198, i que va a arrivar per @rreu certificat, el dia 12 de
marg de 2013, un escrit signat per la Sra. da Trinitat Hernández Bordallo, en el que ens demana que podem fer les
al.legacions q ue estimen oportunes-

Una vegada repasada tota la documentació que ja es va entregar a aquest ajuntament, creiem que ja es van fer totes les
al.fegácions del accident, com que lá Srá. Manüela Rodriguez Flores es va ffiure pel mal estat del pas de vianants de la
Plaga de la Font, concretament, pel forats que hi havia i que de haver estat sense forats, la Sra. Manuela mai s'habría
caigut.

Afegir, que la Sra. Manuela Rodriguez Flores encara no s'ha recuperat, de les fractures sufertes.

L'unic aue demanem es aue se indemnizi a la Sr.a Manuela Rodrisuez Flores. oel mal estat del oas de vianants. Il

SOL.LIGITA
{Concreteu aquí la vo{itra pet¡cié de &a rnane¡a r¡És ctara possible} f

Que tingui a be aceirotar aquesta instancia i es tingui en compte les greus lessions sufertes pel mal estat del pas de
víanants, ple de forats.


