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Passos: Introducció dades > Validació > Confirmació
Instància genèrica
La seva sol·licitud s'ha rebut satisfactòriament.
Gràcies per utilitzar aquest servei.

Aquesta és la còpia de la seva sol·licitud.
Dades d'identificació de la persona sol·licitant
ID registre: E/000122-2011
Data i hora: 14/09/2011 11:26:29
Nom: JORDI
Primer cognom: CROS
Segon cognom: FERRANDIZ
Raó Social del Sol·licitant: Associació de Veïns de Can Massuet del Far
Tipus de document: DNI / CIF
Núm. document: 46039184S
Domicili: Avinguda Dosrius 12 B-202, Bloc: Escala: Planta: Porta:
Província: Barcelona
Municipi: DOSRIUS
Codi postal: 08319
Telèfon de casa: 937916292
Telèfon mòbil: 629753206
Adreça electrònica: jordicros@gmail.com
Dades d'identificació de la persona representant
Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
Raó Social del Representant:
Tipus de document:
Núm. document:
Domicili:

, Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província:
Municipi:
Codi postal:
Telèfon de casa:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:
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Dades relatives al servei
Exposo: Des de l'última reforma del local de Covasa, la barana d'accés a l'ambulatori es troba en
estat deplorable i alhora perillós (adjuntem Imatges). També es va retirar el tauler d'anuncis que
existia a la part dreta d'aquest accés.

Sol·licito: Es solucioni el problema de l'esmentada barana de manera que reuneixi les condicions
de seguretat necessàries i es torni a posar un tauler d'anuncis ja que era l'únic que existia en el
nucli urbà de Can Massuet.
Fitxers Adjunts: IMAG0119.jpg; IMAG0120.jpg
Vull rebre informació relacionada amb aquesta sol·licitud
Vull rebre un SMS: Sí
Número de telèfon: 629753206
Vull rebre un correu electrònic: Sí
Adreça electrònica de comunicació: jordicros@gmail.com
Vull rebre notificacions electròniques: No
Pot imprimir-se aquesta pàgina a títol informatiu, i li recordem que pot consultar els seus tràmits,
així com aquesta sol.licitud a la carpeta ciutadana utilitzant certificat digital
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