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/000118-2010
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: JORDI
Primer cognom: CROS
Segon cognom: FERRANDIZ
Raó Social del Representant: OAC - Oficina Atenció Ciutadana
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: El passat 12 d'octubre va tenir lloc el dia de l'homenatge a la gent gran. En primer
lloc, fer-li saber que des de l'AVV considerem de gran importància aquest tipus d'actes, pel
que signifiquen i per tant els animem a que segueixin realitzant-se. No obstant això, diversos
veïns i socis ens han fet arribar diversos comentaris respecte al dinar, concretament al segon
plat del dinar. Sembla que no estava en les condicions correctes, fins al punt que el plat es va

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

Dades relatives al servei
Exposo: El passat 12 d'octubre va tenir lloc el dia de l'homenatge a la gent gran. En primer
lloc, fer-li saber que des de l'AVV considerem de gran importància aquest tipus d'actes, pel
que signifiquen i per tant els animem a que segueixin realitzant-se. No obstant això, diversos
veïns i socis ens han fet arribar diversos comentaris respecte al dinar, concretament al segon
plat del dinar. Sembla que no estava en les condicions correctes, fins al punt que el plat es va
retirar de la taula abans de poder degustar-lo. Alguns pensen que encara van tenir sort. En
qualsevol cas, entenem que no va ser un problema de l'Ajuntament, però ja que no podem
transferir la queixa dels nostres associats al restaurant o empresa de càtering que el va
preparar, ens dirigim a qui va organitzar l'acte, tal com consta en la publicitat, que en aquest
cas és l'Ajuntament.

Solicito: 1.- Una disculpa formal a totes les persones que van assistir a l'acte, tant les que
van pagar com les que estaven convidades i a més considerem que s'havia d'haver fet el
mateix dia durant el esmorzar-dinar. 2.- La devolució de l'import del dinar (total o
parcialment) a qui va pagar, és a dir, a qui no estava convidat i volia gaudir d'un àpat (2
plats) amb els seus éssers estimats o simplement els seus amics. 3.- Posar-se en contacte
amb ells, per fer-los saber com poden disposar de l'esmentada devolució.
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

