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 confidencial 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 rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a aquesta Administració,
Ajuntament de Breda, Plaça de la Vila, 9 – 17400 BREDA.

BUTLLETA
DE PROPOSTES

En el cas que la primera 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 20.000€.

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

Guanyarà la
proposta que més
vots hagi obtingut.

Moltes gràcies
i molta sort a tots!
Anima’t i participa!
El del període de votació
(18 de novembre a 10 de gener
de 2020)

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

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

PROPOSTA

PRESSUPOST

Renovem els gegants, ajuda’ns Breda!

8.591,00€

Caldera per la piscina municipal

4.539,92€

Rètols ‘A Breda no es toleren les agressions masclistes’

320,00€

Creació d’una xarxa de Gateways per a l’internet de
les coses IoT

779,24€

Porteries mòbils de Futbol 11 i Futbol 7. UE BREDA

3.699,90€

Substitució del parc infantil de la zona de Cal Batlle

19.950,00€

Reacondicionament de la seu social d’U97KOU

7.506,92€

Hort urbà pels usuaris del Taller de memòria, al Centre
de Serveis

1.200,00€

Un jardí al patí de l’Escola Bressol

5.500,00€

Millora dels lavabos de l’Escola – construcció d’un
lavabo adaptat a la planta principal i reformar els
lavabos del pati
Reforma d’una casa dels mestres per adequar-la com a
vestuaris amb dutxes
Equip de so al pavelló municipal

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

20.000,00€
15.000,00€
6.000,00€

