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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/000081-2011
Data i hora: 14/7/2011 17:42:51
Nom: JORDI
Primer cognom: CROS
Segon cognom: FERRANDIZ
Raó Social del Sol·licitant: Associació de Veïns de Can Massuet del Far
Tipus de document: Passaport
Núm. document: 46039184S
Domicili: Avinguda Dosrius 12 B-202, Bloc: Escala: Planta: Porta:
Província: Barcelona
Municipi: DOSRIUS
Codi postal: 08319
Telèfon de casa:
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: A la At. Silvia Garrido i Galera Regidora de Cultura i Locals Municipals Benvolguda
Regidora. En relació a la notificació de data 14 de juliol de 2011, registre de sortida 2490, li
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comuniquem que tal com va passar fa quatre anys en què el regidor de nucli ens va demanar
l'espai habilitat i cedit per l'Ajuntament com a seu social de la nostra entitat per poder exercir les
seves funcions que tenim a l'ambulatori de Can Massuet, exposem:
Sol·licito: Primer: Tal com vam dir fa quatre anys. No hi ha cap problema, només demanem un
espai per poder emmagatzemar tot l'arxiu i material que tenim al qual haurem de poder tenir
accés a qualsevol hora del dia i que efectivament el regidor de nucli sigui més que un simple
càrrec i realitzi les seves funcions. Segon: Les claus, ens la va proporcionar fa pocs dies
l'empleada de l'Ajuntament Sandra Lirio, pel que ella ha de tenir les originals. Tercer: Un cop se'ns
assigni l'espai per poder emmagatzemar tot el que tenim procedirem a preparar per al seu trasllat
perquè la brigada municipal quan vostè ho consideri oportú procedeixi a al mateix. Quart: Li
recordem que des de fa quatre anys a l'Avinguda Dosrius 12 de Can Massuet, es troba una
carrossa de reis que va ser cedida i acceptada per l'Ajuntament. Agrairíem que la brigada es posi
en contacte amb mi (Jordi Cros) per venir a recollir el més aviat millor, en cas contrari la deixarem
a la via pública esperant la seva retirada. Cinquè: Un cop ens hagi facilitat, el nou espai i s'hagin
complert els compromisos ja adquirits (tot això ja es va parlar fa quatre anys) procedirem al
lliurament de les claus. Sense altre particular, aprofito l'ocasió per saludar-li (No cal, veritat això
de atentament? És que no sé com va això del protocol) Jordi Cros President de la AVV de Can
Massuet del Far
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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