Del 17de març al 18 d’abril.
Del 17 de marzo al 18 de abril
FES LA TEVA PROPOSTA ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Haz tu propuesta a los presupuestos participativos
Dades// Datos

Nom i Llinatges// Nombre y apellidos
Associació o col·lectiu al qual es representa// Asociación o colectivo al cual representa
DNI

TELÈFON// TELÉFONO

Adreça electrònica // Correo electrónico:
Proposta// Propuesta
Nom de la proposta // Título de la propuesta
Persones destinatàries // Personas destinatarias
Motiu de la proposta// Motivo de la propuesta

Àmbit territorial de la proposta // Ámbito territorial de la propuesta
Explicació de la proposta i exemples, si escau. (Si necessites més espai, adjunta fulls a aquest formulari)
Explicación de la propuesta y ejemplos que se hayan visto en otros municipios.

Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: Actuacions en matèria de
Participació Ciutadana i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades
queda legitimat per obligació legal i el consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu
per a això, en funció dels terminis legals aplicables.
Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no
podran ser cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió
de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça
Carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació
addicional enhttp://www.marratxi.es. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una
reclamació davant l'autoritat de control en www.aepd.es.

Observacions (Si necessites més espai, adjunta fulls a aquest formulari)// Observaciones (se pueden
adjuntar fotos, presupuestos orientativos...)

Les propostes es podran presentar presencialment a les Oficines d'Atenció al Ciutadà: Sa Cabana C/ Cabana 57,
Edifici Erica Av. Antoni Maura 56 i Ajuntament de Marratxí C/ Olesa 66. Via e-mail: dinamitzacio@marratxi.es
També ens podreu trobar en els Mercat de sa Cabana de 10h a 11h.

Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: Actuacions en matèria de
Participació Ciutadana i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades
queda legitimat per obligació legal i el consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu
per a això, en funció dels terminis legals aplicables.
Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no
podran ser cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió
de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça
Carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació
addicional enhttp://www.marratxi.es. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una
reclamació davant l'autoritat de control en www.aepd.es.

