
 

 

Nom: _________________________________________

EXERCICI.  

ÚNIC.-Suposa que ets l'Eduard

de Mas Cremat de Blanes. El dia 27 de novembre de 2018 es va celebrar una 

membres de l'Associació que va tractar diferents temes:

• L'estat dels comptes de 

• Si havien de fer fora de la mateixa a la Sra. 

rompuda de pagaments d'afiliació durant un any

• I finalment es va acabar tractant un tema sobre la rua de carnestoltes

ria a la Vila el proper dissabte, 2 de m

Els allí presents en la reunió 

rua de Carnestoltes molt mac

que passés pel seu Barri. 

Segons asseguraven alguns dels 

favorir els negocis d'algunes persones que viuen en aquells carrers

entitat del teixit associatiu del 

Després de diverses hores d

l'Associació faràs una Sol·licitu

l'Alcalde, en Mario Ros i Vidal, 

Primer de Maig i posteriorment pel carrer de Joan 

com que s'habiliti l'enllumenat públic adient 

ES DEMANA REDACTAR LA CORRESPONENT SOL·LICITUD

tot sabent que: 

� Que el tracte que cal donar a l'Alcalde és 

nyor). 
� Que l'adreça de l'Associació és la següent:

• Adreça: Pl. de Mas Cremat
• Telèfon: 619246777
• Mail: mascremataavv@gmail.com

� Que el teu NIF és 30708095J

� Que la Instància l'has de fer en un full a part, ben estructurada, amb lletra llegible i 

deixant els marges corresponents.

� Que la Sol·licitud que has de fer ha 

respectuós.  

 

_______________________________ 

l'Eduard Silva Redondo. Ets el president de l'Associació de Veïns del Barri 

de Blanes. El dia 27 de novembre de 2018 es va celebrar una 

que va tractar diferents temes: 

'estat dels comptes de l'Associació. 

i havien de fer fora de la mateixa a la Sra. Amalia Baena i Casanovaper manca 

pagaments d'afiliació durant un any.  

finalment es va acabar tractant un tema sobre la rua de carnestoltes

Vila el proper dissabte, 2 de març de 2019 .  

reunió es van posar d'acord en que l'Ajuntament té un recorregut de la 

maca per certs carrers del centre del poble però que els agradaria 

alguns dels que van parlar, el recorregut establert es feia per motius 

vorir els negocis d'algunes persones que viuen en aquells carrers. Però l'Associació 

del Poble no va estar-hi d'acord.  

Després de diverses hores de deliberació l'assemblea va decidir que tu, com a President 

Sol·licitud o Instància a l'Ajuntament de Blanes, dirigida

Ros i Vidal, demanant que les comparses de carnestoltes passin pels 

de Maig i posteriorment pel carrer de Joan Miró, que són molt importants 

com que s'habiliti l'enllumenat públic adient que calgui instal·lar per l'ocasió. 

LA CORRESPONENT SOL·LICITUD 

l tracte que cal donar a l'Alcalde és d'Excm. Sr. (abreviatura d'excel·lentíssim

l'Associació és la següent: 
Adreça: Pl. de Mas Cremat, número 3, local A; 17300 Blanes 
Telèfon: 619246777 

: mascremataavv@gmail.com 
30708095J. 

l'has de fer en un full a part, ben estructurada, amb lletra llegible i 

deixant els marges corresponents. 

Que la Sol·licitud que has de fer ha de contenir informació rellevant i el to ha de ser 

 

. Ets el president de l'Associació de Veïns del Barri 

de Blanes. El dia 27 de novembre de 2018 es va celebrar una assemblea dels 

per manca ininter-

finalment es va acabar tractant un tema sobre la rua de carnestoltes que se celebra-

van posar d'acord en que l'Ajuntament té un recorregut de la 

ò que els agradaria 

feia per motius d'a-

Però l'Associació com a 

ció l'assemblea va decidir que tu, com a President de 

dirigida concretament a 

que les comparses de carnestoltes passin pels carrers 

que són molt importants pel Barri, així 

 

d'excel·lentíssim se-

 

l'has de fer en un full a part, ben estructurada, amb lletra llegible i 

informació rellevant i el to ha de ser 
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