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/000101-2010
Data i hora:
Nom: Jordi
Primer cognom: Cros
Segon cognom: Ferrandiz
Raó Social del Sol·licitant: AVV 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: JORDI
Primer cognom: CROS
Segon cognom: FERRANDIZ
Raó Social del Representant: OAC - Oficina Atencio 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: Ahir dia 26 de setembre va tenir lloc l'Assemblea Ordinària de l'Assocació de Veïns
de Can Massuet del Far. En primer lloc agrair la predisposició del regidor de nucli i tinent
d'alcalde Joan Ribes que va participar activament en aquesta reunió. Un dels punts importants
a tractar era l'elecció de la nova junta.

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

Dades relatives al servei
Exposo: Ahir dia 26 de setembre va tenir lloc l'Assemblea Ordinària de l'Assocació de Veïns
de Can Massuet del Far. En primer lloc agrair la predisposició del regidor de nucli i tinent
d'alcalde Joan Ribes que va participar activament en aquesta reunió. Un dels punts importants
a tractar era l'elecció de la nova junta.

Solicito: És per això que volem informar que a partir d'aquest moment els comunicats s'han de
fer arribar al nou president Jordi Cros Ferrándiz, Avda Dosrius, 12 B-202 de Can Massuet del
Far, telèfon 629.753.206. Com que es tracta d'una persona que treballa a l'Ajuntament,
considerem que es podran estalviar els costos de desplaçament per part de l'agutzil, de
manera que resultarà preferible que quan hagi qualsevol comunicat, simplement l'hi deixi a la
seva taula.
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

