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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/000147-2010
Data i hora:
Nom: JORDI
Primer cognom: CROS
Segon cognom: FERRANDIZ
Raó Social del Sol·licitant: AVV Can Massuet del Far
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: Amb data 2010.11.04 i número de registre d'entrada telemàtica (e-tram)
E/000123-2010 l'AVV de Can Massuet va presentar una instància en la qual es deia: "Hem rebut
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nombroses queixes de veïns en relació a uns gossos que salten la tanca de la parcel-la en què es
troben al pas dels vianants, amb el perill que això suposa. La parce-lal en qüestió és al carrer
Granollers, número 7. Sol!licito S'insti als propietaris d'aquests gossos a complir l'ordenança
municipal en tinença d'animals, i se li obligui bé a tancar-los o tenir-los lligats perquè no es posi
en perill a ningú, ja que a més són de races considerades de risc."
Sol·licito: A dia d'avui seguim rebent queixes de veïns i considerem insostenible la situació.
Haurem d'esperar que hi hagi una desgràcia per prendre aquest tema seriosament i donar-li
solució d'una vegada per totes?.
Fitxers Adjunts:
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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