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/000044-2011
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:
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: Darrerament hem detectat que els llapis que formen l'escultura de la plaça de Can
Massuet, han estat moguts, fins al punt que alguns d'ells estaven ja despresos completament
de la base de ciment. Davant la possibilitat que s'els emportessin com ja ha passat altres
vegades, l'Associació de veïns ha desat tots aquells que estaven arrencats (sis llapis en
total).

Telèfon de casa:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:

Dades relatives al servei
Exposo: Darrerament hem detectat que els llapis que formen l'escultura de la plaça de Can
Massuet, han estat moguts, fins al punt que alguns d'ells estaven ja despresos completament
de la base de ciment. Davant la possibilitat que s'els emportessin com ja ha passat altres
vegades, l'Associació de veïns ha desat tots aquells que estaven arrencats (sis llapis en
total).

Solicito: Preguem, es posin en contacte amb nosaltres perquè la brigada pugui recollir i tornar
a situar-los en el seu emplaçament original.
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

