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/000008-2011
Data i hora:
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: 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: És intenció de l'Associació de veïns i de forma conjunta amb la Colla del Pilón
Organitzar la 7ea Calçotada Popular, dins del programa d'activitats estables i com a festa
tradicional ja consolidada en el nostre municipi. L'esdeveniment tindrà lloc el proper 26 de
febrer. Per poder portar-la a terme requerim de:

Telèfon de casa:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:

Dades relatives al servei
Exposo: És intenció de l'Associació de veïns i de forma conjunta amb la Colla del Pilón
Organitzar la 7ea Calçotada Popular, dins del programa d'activitats estables i com a festa
tradicional ja consolidada en el nostre municipi. L'esdeveniment tindrà lloc el proper 26 de
febrer. Per poder portar-la a terme requerim de:

Solicito: -Autorització per utilitzar la pista poliesportiva de Can Massuet durant tot el dia o bé
la zona del parc infantil (plaça) o les instalacions de la petanca. -50 Taules de plàstic grans 30 Taules de fusta plegables -12 Taulers -300 Cadires -300 Coixins -4 Bidons barbacoa -20
tanques -18 Graelles per calçots -Olla gran -Fogons per l'olla -Pinces grans per rostir les
botifarres -Contenidors per a reciclatge -WC químics -Ambulància -Neteja de la pista i
recollida del material per part de la brigada per dilluns o dimarts següent a l'activitat.
Quedem a l'espera de les seves notícies i aprofitem l'ocasió per convidar-los a aquest
esdeveniment.
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

