
 

 
 

C/ del Rei, 6. 07210 Algaida · tel.: 971 12 507 6 
www.ajalgaida.net  

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

PROPOSTES PER AL PRESSUPOST 
PARTICIPATIU 

ALGAIDA, PINA I RANDA 2019 
 

PROPOSTES 
(en podeu fer un màxim de 3) 

NUCLI URBÀ 
Algaida/Pina/Randa 

(obligatori) 
1 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

 

VALORACIÓ ECONÒMICA( OPCIONAL)  

1 
 
2 
 
3 
 
 

OPCIONALMENT, podeu adjuntar un plànol, dibuix o fotografia de la proposta 
 

DADES PERSONALS 
Llinatges i nom o Raó Social  ( camp obligatori)  Núm. DNI/NIE/Passaport( camp 

obligatori) 
 
 

 

Adreça (carrer, número, pis porta) Localitat 
 
 

 

Codi Postal Població Telèfon  
 
 

  

Tel. mòbil Adreça electrònica 
 
 

 

Algaida,  de   de 2018 

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-
nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement del la seva informació aquelles 
entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre 
ens obliguin les lleis aplicables. A qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i 
eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol•licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per 
sol•licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol•licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA, CARRER DEL REI 6, CP 07120, ALGAIDA (Illes Balears). En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació 
en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). 
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Benvolguts veïns d’Algaida, Pina i Randa,  

Durant aquests anys de govern municipal, hem seguit fent feina per fer d’Algaida un poble més transparent i 
participatiu, un poble on tots ens puguem involucrar encara més en les decisions que afecten el municipi.  

En aquests moments començam a elaborar el pressupost per a 2019, i un altre any volem que for- meu part de 
la presa de decisions que afecten directament la vida al municipi. D’ençà que posàrem en marxa els pressuposts 
participatius s’han executat a Algaida, Pina i Randa més de 70 projectes amb un valor econòmic d’uns 700.000 €. 
I aquestes han estat unes accions que sense la vostra implicació i participació no hagués estat possible poder 
dur endavant. 

 

COM PODEU FER PROPOSTES?  

Podeu fer propostes mitjançant el full adjunt i dur-lo a:  

Algaida: Oficines Municipals de la Casa de la Vila Pina: Bústia de l’Ajuntament situada a Can Lluís Randa: Bústia 
situada a l’aparcament de l’Hort de Son Romeguera  

Així mateix, podreu fer les propostes a la web de l’Ajuntament d’Algaida www.ajalgaida.net a l’apartat dels 
pressuposts participatius.  

El període per poder presentar les propostes serà de dia 5 a dia 12 de novembre de 2018.  

Esperant la vostra presència i participació 	

	

Atentament, Catalina Maria Fullana Abrinas  

Regidora de Participació Ciutadana  

 

 

Algaida,  29 d’octubre de 2018 

 


