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/000141-2010
Data i hora:
Nom: JORDI
Primer cognom: CROS
Segon cognom: FERRANDIZ
Raó Social del Sol·licitant: AVV Can Massuet del Far
Tipus de document: Passaport
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: Hem rebut diverses queixes i comentaris de veïns de Can Massuet, respecte a la
"neteja de cara" que se li ha fet al parc infantil. És un tema, des del que portem parlant
diversos anys. Des de la AVV de Can Massuet considerem del tot correcte el manteniment
d'aquestes instal.lacions, ja que estem en temps de crisi i no poden renovar completament.
Tot i això considerem que no té sentit pintar les esmentades instal.lacions i que segueixin

Telèfon de casa:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:

Dades relatives al servei
Exposo: Hem rebut diverses queixes i comentaris de veïns de Can Massuet, respecte a la
"neteja de cara" que se li ha fet al parc infantil. És un tema, des del que portem parlant
diversos anys. Des de la AVV de Can Massuet considerem del tot correcte el manteniment
d'aquestes instal.lacions, ja que estem en temps de crisi i no poden renovar completament.
Tot i això considerem que no té sentit pintar les esmentades instal.lacions i que segueixin
sent inservibles per al seu ús, ja que falten sis anelles i un gronxador.

Solicito: Es procedeixi a reposar el material malmès (anelles i gronxador) fins que no es pugui
renovar les instal.lacions totalment, així com la reparació de l'asfalt de la plaça d'aparcament
que limita amb el parc, ja que el seu estat és deplorable.
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

