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/000143-2010
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: DNI / CIF
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: Hem llegit amb sorpresa al diari El Punt que la piscina de Can Massuet estarà
reformada l'any que ve. Una bona notícia, sens dubte. Considerem que com a entitat
totalment vinculada al nucli urbà de Can Massuet hauríem de tenir coneixement d'aquestes
actuacions de forma directa i no per un mitjà de comunicació. Des de l'AVV intentem per tots
els mitjans que hi hagi un diàleg àgil i fluid entre la nostra junta i l'Ajuntament. Però sembla

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

Dades relatives al servei
Exposo: Hem llegit amb sorpresa al diari El Punt que la piscina de Can Massuet estarà
reformada l'any que ve. Una bona notícia, sens dubte. Considerem que com a entitat
totalment vinculada al nucli urbà de Can Massuet hauríem de tenir coneixement d'aquestes
actuacions de forma directa i no per un mitjà de comunicació. Des de l'AVV intentem per tots
els mitjans que hi hagi un diàleg àgil i fluid entre la nostra junta i l'Ajuntament. Però sembla
ser que no és recíproc.

Solicito: Fem constar per escrit el nostre malestar per aquesta falta de comunicació i volem
que aquesta instància serveixi perquè situacions com aquestes no tornin passar. La nostra
voluntat és treballar per a la comunitat per tal d'aconseguir millores ja no només a Can
Massuet, sinó a tot el municipi.
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

