Ajuntament d'Arenys de Mar
Instància genèrica
La seva sol·licitud ha estat registrada amb el número: ENTRA - 2018 - 1134
Data i hora del registre: 01/02/2018 15:23:00
Data i hora de presentació: 01/02/2018 15:23:00
Dades del Representant

Nom: JOSEFA CASTANY FABREGAS
Raó social:
DNI / CIF: 40956014Y
Domicili: Carrer d'Avall, 47 Km.: Bloc: Escala: Pis: Porta: Nucli Municipal:
País: ESPAÑA ()
Municipi: ARENYS DE MAR (Barcelona)
C.P.: 08350
Telèfon 1:
Telèfon 2: 639337367
Correu electrònic: admin@ocmarenysdemar.cat
Dades del Sol·licitant

Nom: JOSEFA CASTANY FABREGAS
Raó social: ASSOCIACIO OBSERVATORI CIUTADA MUNICIPAL
DNI / CIF: G66751363
Domicili: Carrer d'Avall, 47 Km.:
País: ESPAÑA ()

Bloc: Escala: Pis: Porta: Nucli Municipal:

Municipi: ARENYS DE MAR (Barcelona)
C.P.: 08350
Telèfon 1:
Mòbil: 639337367
Correu electrònic: admin@ocmarenysdemar.cat
Dades de la Sol·licitud

Exposo: Que seguint la nostra petició de l’el•laboració del llistat d'edificis municipals i El Reglament
que reguli l'ús o cessió dels edificis ,espais,locals, equipaments i materials de titularitat municipal i
d'aquells de titularitat no municipal sobre els quals l'Ajuntament ostenta algun dret.
Sol·licito: Demanar còpia del Acord de col•laboració signat l'any 2012 entre l'Ajuntament d'Arenys de
Mar i el Director Artístic Lluís Danés
Observacions: Adjuntem document de la informació publicada l’any 2012 a la pagina web de
l'Ajuntament d'Arenys de Mar
Documents relacionats:
Recomanem que la quantitat dadjunts no superi els 20 fitxers adjuntats, amb un màxim per documents de
9 MB, i sense caràcters no permesos per Windows: \ / : *?<>|
Tanmateix es recomana que la mida màxima del conjunt de documents adjuntats no superi els 50 MB
Per la correcta visualització dels documents, agraïm no adjuntin arxius comprimits tipus ZIP, RAR, etc.
Gràcies.
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Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei

(Sí) Sol·licito rebre les notificacions relicionades amb aquest tràmit únicament per mitjans electrònics, en
exercici del dret que em reconeix l'article 41.1 de la Llei 39/2015.
(Sí) Sol·licito rebre els avisos relatius a aquest tràmit per correu electrònic en el compte de correu :
admin@ocmarenysdemar.cat

Vull rebre els avisos / comunicacions en: Català
Centre al que vincular la sol·licitud
Vull vincular aquest tràmit al centre: Oficina d'atenció ciutadana

Ajuntament d'Arenys de Mar , 01/02/2018 15:23:00
#FBIO#
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