
VOTA	
LES	PROPOSTES	DEL	PRESSUPOST	PARTICIPATIU	2019	

	
Benvolguda	veïna,	benvolgut	veí,	
Des	de	l’Ajuntament	d’Algaida	us	animam	a	votar	les	propostes	que	heu	realitzat	per	al	
Pressupost	Municipal	participatiu	de	l’any	2019.		
	
Només	es	podrà	emetre	un	vot	per	persona;	per	això,	és	obligatori	estar	empadronat	al	
municipi	i	indicar	el	nom,	llinatges,	e-mail	i	el	DNI.	
	
Al	full	de	les	votacions	podeu	votar	les	propostes	per	Algaida,	per	Pina	i	per	Randa:	

• No	és	obligatori	votar	als	3	nuclis	urbans	ni	tampoc	votar	totes	les	propostes.	
• Podeu	puntuar	de	0	a	5	les	propostes	del	formulari	(5	valoració	màxima)	
• Podeu	votar	fins	diumenge	dia	2	de	desembre	de	2018.	

	
El	 document	 explicatiu	 de	 les	 propostes	 desestimades	 el	 trobareu	 a	 la	 pàgina	web	de	
l’Ajuntament:	www.ajalgaida.net-pressuposts	 participatius	 i	 a	 les	Oficines	Municipals	
de	la	Casa	de	la	Vila	al	taulell	d’anuncis		
	
COM	PODEU	VOTAR	LES	PROPOSTES	?	
Podeu	votar	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	votar	en	format	electrònic	al	lloc	web	de	l’Ajuntament	d’Algaida	
ww.ajalgaida.net	a	l’apartat	de	votacions	dels	pressuposts	participatius.	
	
Esperant	la	vostra	participació,	
Els	regidors	i	regidores	de	l’equip	de	govern	
	
Algaida,	23	de	novembre	2018	
	

	
C/	del	Rei,	6.	07210	Algaida	–	TEL.:	971	125	076	

www.ajalgaida.net		

	
PROPOSTES	ALGAIDA	 0-5	

Panell	informatiu	amb	fotografies	i	història	als	punts	interès	del	Municipi.	 	
Asfaltar	un	camí	cada	any	mentre	sigui	possible.	(Son	Garbí,	Son	Lluc,	Boscana,	Son	Roig	i	
Punxuat).	

	

Arreglar	les	voravies	del	carrer	Ramon	Llull.	 	
Instal·lar	 més	 papereres	 de	 recollida	 selectiva	 als	 espais	 públics	 i	 papereres	 per	 a	
excrements	de	cans.	

	

Rehabilitació	voravies	al	C/	Quarterada	i	sembrada	d'arbres.	 	
Al	final	del	carrer	Can	Carrintar,	direcció	camí	de	sa	Torreta,	sembrar	arbres	i	posar	alguns	
bancs.	

	

Instal·lació	 de	 reductors	 de	 velocitat,	 per	 exemple	 al	 C/	 Palma,	 C/	Metge	 Verger	 i	 a	 C/	
Quarterada.	

	

Estàtua	de	benvinguda	a	l'entrada	del	poble,	concretament,	al	passeig	de	l'antiga	carretera	
de	Manacor.	

	

Millora	de	la	zona	de	jardí	del	parc	de	la	Ronda	Ponent	i	més	jocs	infantils.	 	
Canviar	el	sòl	del	parc	infantil	exterior	que	hi	ha	a	l'Escoleta	Flor	de	Murta.	 	
Millora	 i	 adequació	 de	 voravies	 (sempre	 i	 quan	 el	 carrer	 ho	 permeti)	 per	 a	 millorar	
l’accessibilitat	 i	 eliminació	 de	 barreres	 arquitectòniques	 com	 per	 exemple	 la	 voravia	 del	
Camí	de	s’Estació.	

	

Arreglar	i	eixamplar	la	voravia	del	C/	Tanqueta	des	de	la	cantonada	del	C/	s’Arraval	fins	a	
l’antiga	carretera	de	Manacor.	

	

Instal·lar	 jardineres	 amb	 plantes	 al	 pati	 de	 l'escola	 infantil	 i	 de	 primària	 per	 a	 fer	 més	
agradables	aquests	espais	exteriors	de	l'escola.	

	

Comprar	una	màquina	escombradora.	 	
Espai	coworking.	 	
Trobar	un	espai	d'entorn	natural,	que	estigui	a	prop	de	 la	vila,	per	poder-hi	dissenyar	un	
parc	on	la	gent	gran	i	menuda	hi	puguin	conviure	de	manera	sana	i	sostenible.	En	cas	de	
ser	una	parcel·la	on	no	hi	hagués	plantat	cap	arbre	seria	bo	fer-ne	un	projecte	de	jardineria	
per	incloure	la	naturalesa	dins	els	jocs	infantils	o	llocs	de	trobada.		

	

Canviar	per	les	festes	de	Sant	Honorat	d'empresa	de	dimonis,	perquè	fa	molts	d’anys	que	
venen	 els	 mateixos,	 i	 contractar	 una	 colla	 de	 dimonis	 que	 no	 tengui	 batucada	 i	 pugui	
actuar	la	d'Algaidarts.	

	

Adquisició	d'una	carpa	per	a	poder	realitzar	esdeveniments	i	activitats.		 	
Desfibril·ladors	a	diversos	indrets	del	Municipi.		 	
Pas	 de	 vianants	 al	 C/	 Palma	 i	 C/	 Roca	 amb	 adaptació	 de	 les	 voravies	 i	 amb	 eliminació	
barreres	arquitectòniques.	

	

Col·laboració	pel	centre	de	resiliència	de	Mallorca	finca	experimental	de	vida	rural	com	a	
solució	al	canvi	climàtic.	

	



PROPOSTES	ALGAIDA	 0-5	
Més	sembrada	d'arbres	als	espais	públics	del	Municipi.		 	
Millorar	 l'equipament	del	Casal	de	Joves	amb	un	projector	 i	altaveus	(fixes)	 i	més	 jocs	de	
taula.	

	

Millorar	 l'equipament	 del	 Casal	 de	 Joves	 amb	 mobiliari	 de	 cuina	 (ja	 hi	 ha	 els	
electrodomèstics).	

	

Equip	de	so	portàtil	pel	Servei	de	Joventut	i	actes	festius.		 	

	
	 PROPOSTES	PINA	 	 0-5	
Tancament	de	la	Plaça	a	la	circulació	de	vehicles	els	caps	de	setmana.	 	
Crear	una	ruta	saludable.	 	
Zona	d’esbarjo	amb	taules	i	bancs	a	la	zona	del	camp	municipal	d’esports	des	Figueral.	 	
Millora	del	paviment	del	parc	infanti	de	Pina	i	augmentar	la	il·luminació	i	sembrada	de	més	
arbres.	

	

Dotar	més	carrers	de	Pina	d'enllumenat	de	Nadal.		 	
Instal·lar	un	wifi	públic	a	les	places	del	municipi.	 	
Instal·lar	més	papereres	de	reciclatge.	 	
Empedrar	i	embelliment	d’alguns	carrers	i	carrerons	del	poble.	 	
Arreglar	Camí	Vell	de	Pina	des	del	passeig	fins	al	Camí	Muntanya.	 	
Dinamitzar	 l'ús	 de	 les	 instal·lacions	 de	 can	 Lluís	 amb	 diverses	 accions:	 incorporar	
ordinadors	a	 l’aula	d’estudi,	 	condicionar-la	acústicament	per	a	que	pugui	esser	emprada	
tant	com	a	lloc	de	projecció	audiovisual	o	altres		actes,	dotar	l’espai	de	cuina	de	Can	Lluís		
d'alguns	 electrodomèstics	 semi	 professionals	 que	 permetin	 fer	 reunions	 culinàries,	
conferencies	 o	 showcooking.	 A	 la	 sala	 gran,	 dotar-la	 d'un	 sistema	 d'amplificació	 que	
permeti	una	bona	sonorització	per	a	les	conferències	i	altres	actes.	

	

Instal·lar	panells	informatius	i/o	explicatius	per	a	exterior,	als	llocs	principals	del	nucli	urbà	
explicant	en	diversos	 idiomes	 la	història	o	 l'interès	antropològic	d'aquests	 llocs	 i	 incloent	
codis	 QR	 per	 a	 ampliar	 ne	 la	 informació.	 Serviria	 per	 a	 fer	 un	 itinerari	 del	 centre,	 amb	
interès	turístic	i	cultural.	

	

	
PROPOSTA	RANDA	 0-5	

Millora	del	pàrquing.	 	
Carrer	Pare	Munar	d’un	sol	sentit.	 	
Millora	neteja	viària,	manteniment	i	seguretat	al	poble.	 	
Càmeres	seguretat	pàrquing	municipal.	 	
Canvi	a	leds	de	les	faroles	de	l’enllumenat	públic	de	Randa.	 	
Soterrar	els	pals	d’enllumenat	públic	situats	a	la		voravia	del	C/	Montuïri	(L’Ajuntament	
només	pot	soterrar	els	pals	de	la	seva	propietat,	la	resta	–Endesa	i	Telefònica-	no	són	

	

competència	Municipal).	
Més	senyalística	i	més	clara	per	tal	que	es	respecti	la	velocitat	màxima	al	C/	de	Montuïri	
(zona	residencial)	i	posar	controls	de	velocitat	per	radar.	

	

Instal·lar	pilons	al	carrer	Sa	Font	per	tal	d'evitar	l’aparcament	indiscriminat	de	vehicles	i	
només	tenir	accés	els	residents	al	carrer	de	Sa	Font	i	així	es	preserva	la	zona	i	el	seu	
patrimoni.	

	

Posar	una	barrera	(un	zig	zag)	a	l'entrada	de	la	plaça	de	l'Hort	de	Son	Romeguera,	per	tal	
d'evitar	la	sortida	ràpida	dels	infants	cap	a	la	carretera	i	dificultar	l'accés	de	motocicletes.	

	

Millora	de	la	marjada	de	la	baixada	cap	a	l'aparcament	de	l’Hort	de	Son	Romeguera.	 	
Sembrar	arbres	i	millora	de	l’ombrejat	de	la	zona	de	joc	i	bancs	de	l’Hort	de	Son	
Romeguera.	

	

Posar	sòl	de	gespa	o	material	més	blan	a	la	zona	del	parc	infantil	de	l’Hort	de	Son	
Romeguera.			

	

Millora	de	l'empedrat	de	la	plaça	de	l'Hort	de	Son	Romeguera	fins	a	les	parets.	 	
	
	
*RECORDAU	l’obligatorietat	de	l’empadronament	al	municipi	per	poder	votar	

	
	
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).	

Dades	personals	
Llinatges	i	nom	o	Raó	Social(	camp	obligatori)		 Núm.	DNI/NIES/Passaport	

(camp	obligatori)	
	 	

Adreça	(carrer,	número,	pis	porta)	 Localitat	
	 	

Codi		Postal	 Població	 Telèfon	
	 	 	

Tel.	Mòbil	 Adreça	electrònica	
	 	


