
AVÍS LEGAL:

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, aquesta Administració li informa que les dades de caràcter personal 

que s'obtinguin de la seva sol·licitud seran incorporats i tractats de forma segura i con-
fidencial en els corresponents fitxers. La recollida i tractament d'aquestes dades té com 
a fi l'exercici per part d'aquesta Administració de les funcions i competències atribuïdes 

legalment, incloses les relatives a la comunicació, notificació i qualsevol altra actuació que 
es derivi de les relacions jurídicoadministratives dutes a terme en aquesta Administració i 
de les quals vostè sigui titular; així com la formació i manteniment dels propis fitxers. Si ho 

desitja, pot accedir a les dades facilitades, així com de sol·licitar, si escau, la seva rectifi-
cació, oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a aquesta Administració, 

Ajuntament de Breda, Plaça de la Vila, 9 – 17400 BREDA.

BUTLLETA 
DE PROPOSTES



VOTS PROPOSTA PRESSUPOST

Esterilització de gats ferals a Breda 3.600,00€

Itinerari fonts de Breda 6.883,00€

Llibre-guia sobre la fauna vertebrada del municipi 
de Breda

3.960,00€

Instal·lació d’un parc saludable 5.675,00€

Instal·lació d’un parc de cal·listènia 5.808,00€

Millora de la zona d’aparcament de Can Guilleumes 8.000,00€

Creació d’una àrea d’aparcament per autocaravanes 15.000,00€

Projecte Pati Escola Bressol 2.500,00€

Adequació d’una oficina de l’Espai Jove per fer un
 box d’assaig

14.127,66€

Foment de les TIC entre la joventut i emprenedors 10.000,00€

Instal·lació de jocs infantils en plaça 11.000,00€

Un parc innovador (Plaça Salvador Riera) 14.749,90€

Rocòdrom 12.000,00€

Arranjament i millores barbacoa poliesportiu 11.000,00€

Arranjament del paviment de la pista poliesportiu 12.100,00€

Eva Andrés Masó
Participació ciutadana, entitats, joventut, 
esports i noves tecnologies 
eandres@breda.cat

Com votar?
Cada vilatà que decideixi 
exercicir el seu dret a vot 
pot triar tres de les pro-
postes recollides i ho pot 
fer a l’OAC i Els Forns, 
dins dels horaris ordinaris 
dels respectius equipa-
ments municipals. 

Guanyarà la 
proposta que més 
vots hagi obtingut. 

+ info: www.breda.cat

Les propostes que han superat el filtratge
 i se sotmetran a votació popular són:

Nota: Les votacions són anònimes, així com les propostes.

En el cas que la prime-
ra proposta no exhaurís 
la totalitat de la partida 
pressupostària prevista es 
duria a terme de manera 
complementària aquella 
opció que l’import total, 
sumat a la primera, no 
excedís el topall màxim de 
15.000€.

Moltes gràcies 
i molta sort a tots!
Anima’t i participa!

El del període de votació 
(de l’11 de juny al 8 de juliol)

L’Escrutini (el 13 de juliol)


