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/000030-2011
Data i hora:
Nom: Jordi
Primer cognom: Cros
Segon cognom: Ferrándiz
Raó Social del Sol·licitant: AVV Can Massuet del Far - Argonaut@s
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: avvcanmassuet@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: DNI / CIF
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: Com ja saben i així s'ha demanat prèviament, des de les entitats Associació de
Veïns de Can Massuet i Argonaut@s, tenim la intenció de dur a terme una taula de debat
electoral amb tots els candidats a alcalde. Entenem que és una activitat d'interès públic.

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

Dades relatives al servei
Exposo: Com ja saben i així s'ha demanat prèviament, des de les entitats Associació de
Veïns de Can Massuet i Argonaut@s, tenim la intenció de dur a terme una taula de debat
electoral amb tots els candidats a alcalde. Entenem que és una activitat d'interès públic.

Solicito: Elaborar i encarregar l'Ajuntament una pancarta de 3x1 metre (el disseny el
proporcionem nosaltres) amb la finalitat que tot el municipi s'assabenti de la realització
d'aquest acte. Insistim que és d'interès públic. Pensem que la difusió és en aquest tipus
d'actes és el més important. Per això, les entitats esmentades, s'encarregaran d'editar i
imprimir cartells i donar-li des dels seus espais de comunicació la difusió que tal acte es
mereix.
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: avvcanmassuet@gmail.com
Vull rebre notificacions electròniques: No

