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/000100-2011
Data i hora: 01/08/2011 11:02:31
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, tornar a recuperar aquest any la festa de "La
Esmeralda" que es duia a terme el 24 de setembre (la Mercè).

Solicito: Autorització per utilitzar la pista esportiva des de les 8 del matí fins les 2 de la

Telèfon de casa:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:

Dades relatives al servei
Exposo: És intenció de l'Associació de Veïns, tornar a recuperar aquest any la festa de "La
Esmeralda" que es duia a terme el 24 de setembre (la Mercè).

Solicito: Autorització per utilitzar la pista esportiva des de les 8 del matí fins les 2 de la
matinada el 24 de setembre. Autorització per poder posar música fins les 2 de la matinada.
un escenari (8x3), 200 cadires, 200 coixins i 30 taules grans plegables.
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

