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/000031-2011
Data i hora:
Nom: Jordi
Primer cognom: Cros
Segon cognom: Ferrándiz
Raó Social del Sol·licitant: AVV 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: avvcanmassuet@gmail.com
Dades d'identificació de la persona representant
Nom: JORDI
Primer cognom: CROS
Segon cognom: FERRANDIZ
Raó Social del Representant: OAC - Oficina Atencio Ciutada
Tipus de document: Passaport
Núm. document: 46039184S
Domicili: Carrer , Bloc: Escala: Planta: Porta:
Província: Barcelona
Municipi: DOSRIUS
Codi postal:
Telèfon de casa:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica: jordicros@gmail.com

Dades relatives al servei
Exposo: Ahir diumenge 27 de març, va tenir lloc la jornada de portes obertes, en la
remodelació del que abans era Covasa. Celebrem el disposar per fi, d'un espai adequat per
dur a terme activitats, tallers, xerrades i altres a Can Massuet. Un espai reivindicat des de fa
anys per l'AVV de Can Masuet de Far. Per fi ja el tenim !!.

Telèfon de casa:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica: jordicros@gmail.com

Dades relatives al servei
Exposo: Ahir diumenge 27 de març, va tenir lloc la jornada de portes obertes, en la
remodelació del que abans era Covasa. Celebrem el disposar per fi, d'un espai adequat per
dur a terme activitats, tallers, xerrades i altres a Can Massuet. Un espai reivindicat des de fa
anys per l'AVV de Can Masuet de Far. Per fi ja el tenim !!.

Solicito: Disposar del mateix els divendres a la tarda, així com dissabtes i diumenges tot el
dia per poder dur a terme les nostres activitats i reunions i donar contingut a aquest espai
que des de sempre hem anhelat i reivindicat. Evidentment si hi hagués una altra activitat
realitzada per una altra entitat o el propi Ajuntament, entendríem que aquest dia no podem
disposar d'aquest espai, amb previ avis. Igual que ens reservem el fet de demanar en altres
ocasions per a activitats puntuals.
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

