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/000078-2011
Data i hora: 13/7/2011 10:14:59
Nom: JORDI
Primer cognom: CROS
Segon cognom: FERRANDIZ
Raó Social del Sol·licitant: Asociació de Veïns de Can Massuet
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: Des de la nostra entitat valorem molt positivament el fet de que s'hagi fet una
neteja dels arbres que tocaven la línia elèctrica a la carretera d'accés a Can Massuet. Al
principi, pràcticament tal com s'anava tallant es procedia a la seva recollida, més tard hem
vist passar dies i dies amb totes les branques tallades al lateral de la carretera amb el risc
que això suposa, més a l'estiu i amb les altes temperatures que estem tenint. Però la major

Telèfon de casa:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:

Dades relatives al servei
Exposo: Des de la nostra entitat valorem molt positivament el fet de que s'hagi fet una
neteja dels arbres que tocaven la línia elèctrica a la carretera d'accés a Can Massuet. Al
principi, pràcticament tal com s'anava tallant es procedia a la seva recollida, més tard hem
vist passar dies i dies amb totes les branques tallades al lateral de la carretera amb el risc
que això suposa, més a l'estiu i amb les altes temperatures que estem tenint. Però la major
sorpresa ha estat comprovar on anava a parar tot el que s'estava tallant: a la part inferior de
la zona del rocòdrom de Can Massuet. Entenem que és "desvestir un sant per vestir a un
altre". S'ha traslladat el problema perquè no sigui visible i s'ha convertit un espai catalogat
com a zona verda en un autèntic polvorí al centre de Can Massuet.

Solicito: La recollida immediata d'aquestes restes de tala i poda perquè es procedeixi al seu
tractament adequat i torni a ser aquesta zona, amb caràcter general, com a zona verda en el
que veritablement ha de ser, no un magatzem de material de l'Ajuntament (tubs, contenidors
i altres) ni una planta d'emmagatzematge de residus vegetals. Adjuntem imatges
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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

