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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/000138-2010
Data i hora:
Nom: JORDI
Primer cognom: CROS
Segon cognom: FERRANDIZ
Raó Social del Sol·licitant:
Tipus de document: DNI
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:
Dades relatives al servei
Exposo: Com ja sabran l'AVV de Can Massuet s'ha renovat la web de l'entitat i entre altres
millores, una d'elles és que els veïns puguin dir el que pensen, ja sigui a través del fòrum de
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participació creat, o bé a través de les enquestes que es proposa. La primera ha estat prendre el
pols que volien els veïns que es fes amb la piscina de Can Massuet. Entenem que la mostra no és
molt representativa, pel nombre de participants-votants, però sí que significativa.
Sol·licito: Adjuntem l'enquesta duta a terme des de la nostra entitat, respecte a la piscina de Can
Massuet. Agrairíem tinguessin en compte la voluntat general dels que han participat en aquesta.
Fitxers Adjunts: enquesta1.pdf
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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