20 / 2 / 2007

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

Núm. 44 / Pàg. 73

Administració Local

Valoració del lot: 2.274,00 euros.
Càrregues subsistents:
- Embarg A.E.A.T.: 0,00 euros.
Tipus de subhasta: 2.274,00 euros.
Trams de subhasta: 300,00 euros.
Import del dipòsit: 454,80 euros.
Lot número 4:
Deutor: Garcia Franco Antonia
Vehicle Marca Ford, Model KA Gasolina
1.3, Matrícula 2404-BTM, color plata
metal·litzat, amb núm. de bastidor WF0BX
XWPRB2Y75333.
Valoració del lot: 2.895,00 euros.
Càrregues subsistents 0,00 euros.
Tipus de subhasta: 2.895,00 euros.
Trams de subhasta: 300,00 euros.
Import del dipòsit: 579,00 euros.
Lot número 5:
Deutor: Mur Tirao José
Vehicle Marca Renault, Model 19 1.9 DT,
Matrícula B-8994-OP, color blanc, amb núm.
de bastidor VF1B53K0510982979.
Valoració del lot: 300,00 euros.
Càrregues subsistents 0,00 euros.
Tipus de subhasta: 300,00 euros.
Trams de subhasta: 100,00 euros.
Import del dipòsit: 50,00 euros.
Lot número 6:
Deutor: Pérez Sáez José
Vehicle Marca Audi, Model A4 1.8 i 5v.
Gasolina, Matrícula B-4701-TT, color verd
fosc, amb núm. de bastidor WAUZZZ
8DZVA278341.
Valoració del lot: 2.580,00 euros.
Càrregues subsistents:
- Embarg Tresoreria General de la Seguretat Social: 2.252,12 euros.
Embarg Jutjat de Primera Instància Núm.
3, de Sabadell: 31.292,57 euros.
Total càrregues: 33.544,69 euros.
Tipus de subhasta: 6.200,00 euros.
Trams de subhasta: 300,00 euros.
Import del dipòsit: 1.240,00 euros.
Lot número 7:
Deutor: Pla Noel José Maria
Vehicle Marca Mitsubishi, Model Space
Wagon 2.0 Gas-oil, amb Matrícula B-6470UB, color verd, amb núm. de bastidor
JMBLNN38WZ001699.
Valoració del lot: 2.368,80 euros.
Càrregues subsistents 0,00 euros.
Tipus de subhasta: 2.368,80 euros.
Trams de subhasta: 300,00 euros.
Import del dipòsit: 473,76 euros.
Lot número 8:
Deutor: Pujado Martínez Esteban
Vehicle Marca BMW, Model 535 i Gasolina, Matrícula GI-4223-AF, color verd fosc,
amb núm. de bastidor WBAHD110X031
75461.
Valoració del lot: 2.202,00 euros.
Càrregues subsistents:
- Embarg Tresoreria General de la Seguretat Social: 9.519,51 euros.
Tipus de subhasta: 3.800,00 euros.

Trams de subhasta: 300,00 euros.
Import del dipòsit: 760,00 euros.
Lot número 9:
Deutor: Torner Quert Jaume
Vehicle Marca Mercedes, Model 190 E 2.0
Gasolina, Matrícula B-3101-IV, color negre,
amb núm. de bastidor WDB20102A1A
86384.
Valoració del lot: 1.848,00 euros.
Càrregues subsistents:
- Embarg Tresoreria General de la Seguretat Social: 3.726,15 euros.
Tipus de subhasta: 2.300,00 euros.
Trams de subhasta: 300,00 euros.
Import del dipòsit: 460,00 euros.
Lot número 10:
Deutor: Vera Prados Montserrat
Vehicle Marca Ford , Model Fiesta 3 portes 1.3 Gasolina, Matrícula B-7252-UV, color
plata metal·litzat, amb núm. de bastidor
WF0BXXGAJBWT85613.
Valoració del lot: 1.037,00 euros.
Càrregues subsistents:
- Limitació de disposició reserva domini a
favor de FCE Bank PLC España: 6.875,98
euros.
Tipus de subhasta: 1.900,00 euros.
Trams de subhasta: 300,00 euros.
Import del dipòsit: 380,00 euros.
Lot número 11:
Deutor: Vidal Torelló Josep Maria
Vehicle Marca Volkswagen, Model Polo
1.3 Coupe Gasolina, Matrícula B-0196-JL,
color vermell, amb núm. de bastidor
WVWZZZ80ZJY144969.
Valoració del lot: 300,00 euros.
Càrregues subsistents:
- Embarg Tresoreria General de la Seguretat Social: 64,62 euros.
Tipus de subhasta: 235,38 euros.
Trams de subhasta: 100,00 euros.
Import del dipòsit: 47,08 euros.
Lot número 12:
Deutor: Vila Jove Gemma
Vehicle Marca Peugeot, Model 206 3 portes XR 60 Dep- Gasolina, Matrícula 1717BBW, color blanc, amb núm. de bastidor
VF32CHFZE41030464.
Valoració del lot: 1.200,00 euros.
Càrregues subsistents 0,00 euros.
Tipus de subhasta: 1.200,00 euros.
Trams de subhasta: 100,00 euros.
Import del dipòsit: 240,00 euros.
Sabadell, 12 de febrer de 2007.
La Tinenta dAlcalde de Serveis Centrals i
Promoció Econòmica, Montserrat Capdevila
Tatché.
022007004744
A

Sallent
EDICTE
Havent transcorregut el termini dexposició pública del Reglament Municipal regulador del Consell Municipal dInfants de
Sallent, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 10 de
novembre del 2006, sense que shagin presentat al·legacions, de conformitat amb el
que disposa larticle 66 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual saprova el Reglament dObres Activitats i Serveis dels Ens
Locals de Catalunya, es publica íntegrament
el seu contingut:
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL
MUNICIPAL DINFANTS DE SALLENT
El present reglament es planteja com a primer instrument regulador del Consell dInfants per tal de ser aprovat pel Ple de la Corporació. Tanmateix, i per tal de garantir el
rigor en matèria de participació ciutadana
serà debatut i ratificat pel mateix consell
podent-se tornar a sotmetre a aprovació en
cas que sigui necessari.
1. Objectius i finalitats del Consell dInfants
de Sallent
Donar valor a la veu dels infants i concretar duna manera visible la seva consideració
de ciutadans amb plena capacitat dopinió i
expressió.
Crear un mecanisme vàlid i estable de participació dels infants i de comunicació amb
aquests amb els càrrecs electes del municipi.
Fer possible la reflexió dels infants sobre la
seva vila i facilitar-los les eines perquè les
seves propostes i idees puguin incorporar-se
als plans dactuació de Sallent.
Facilitar a totes les escoles i el seu alumnat
els mecanismes de representació i participació democràtica, treballant els valors que
seran essencials en la seva formació com a
persones subjectes de drets.
2. Bases organitzatives i de funcionament
2.1. Elecció dels representants:
Lelecció de menors que formaran part del
Consell es realitzarà a linici de curs i serà
voluntària. Els companys i companyes dels
menors que es prestin voluntaris faran lelecció democràtica daquests. El Consell dinfants estarà composat per quatre representants de cada centre deducació primària
escollits entre els alumnes de 5è i 6è. Caldrà
vetllar perquè la representativitat garanteixi
igualtat de gènere. Els infants seran representants al Consell un màxim de 2 cursos i
anualment es renovarà la meitat del Consell
per substituir els alumnes que hagin passat a
educació secundària.
2.2.Constitució del consell:
La constitució del consell es farà pública i
convidant de forma explícita els alumnes de
tots els centres educatius de Sallent.
2.3. Calendari de reunions:
Els consellers es reuniran de forma ordinària un cop al mes, fixant la data de reunions
de forma consensuada entre els infants, els
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seus pares i mares i la responsable tècnica
del projecte designada per lAjuntament de
Sallent.
Totes les sessions seran conduïdes i coordinades pel tècnic municipal responsable del
projecte.
2.4. Pla de treball. Activitats:
El tècnic responsable del projecte haurà de
proposar un pla de treball anual que serà discutit i ratificat pel mateix consell en la primera sessió daquest. El Consell dInfants elaborarà un informe sobre totes les qüestions
debatudes i treballades al llarg del curs per
tal que pugui ser posat en coneixement dels
càrrecs electes i de la ciutadania en general.
El consell podrà triar les temàtiques,

àmbits i eixos de debat que consideri. Tanmateix, també lAlcalde/essa i els regidors/es
també podran proposar temes de reflexió
concrets i vinculats amb les seves responsabilitats de govern.
La regidoria de participació ciutadana
haurà de vetllar per tal de posar a disposició
del consell els mitjans econòmics necessaris
per al seu correcte funcionament, així com
poder autoritzar les despeses que requereixin
les seves activitats.
2.5. Coordinacions:
El consell formarà part de la Xarxa de Consells dInfants de la Diputació de Barcelona i
el tècnic responsable del projecte assistirà a
les reunions de coordinació que es realitzin.

Tot el que no shagi previst el en present
reglament i que, a partir de la constitució del
Consell, es consideri necessari de contemplar, podrà ser proposat a instància del
mateix consell. El present reglament té una
validesa de dos anys a partir de la seva aprovació i serà renovat de forma automàtica en
cas de no haver-hi modificacions.
Sallent, 8 de febrer de 2007.
LAlcaldessa (signatura il·legible).

Sallent

tiu.
Donant compliment a larticle 169 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, es fa la següent publicació:
PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PEL 2007
§

EDICTE
El Ple de la Corporació en sessió celebrada
el dia 29 de gener del 2007, aprovà inicialment el Pressupost General Municipal per a
lexercici 2007, juntament amb les seves
Bases dExecució i els annexos que lintegren, així com la plantilla de personal de lAjuntament per lany 2007.
Transcorregut el termini dexposició pública sense que shagin rebut al·legacions o
reclamacions, el Pressupost General Municipal es converteix automàticament en definiPLANTILLA

DE PERSONAL PEL

§

747.400,00#
10.748.700,00#
#

ESTAT DINGRESSOS§

#

DE DESPESES§

1. Remuneracions de Personal§
2. Compra de Béns i Serveis §
3. Interessos§
4. Transferències Corrents§
6. Inversions Reals§
7. Transferències de Capital§

Import EUR#
9. Variació Passius Financers§
Total despeses§

Import EUR#

ESTAT

022007004467
A

3.174.155,00#
2.459.760,00#
195.800,00#
272.885,00#
3.531.700,00#
367.000,00#

1. Impostos Directes§
2. Impostos Indirectes§
3. Taxes i Altres Ingressos§
4. Transferències Corrents§
5. Ingressos Patrimonials§
6. Alienació Inversions Reals §
7. Transferències de Capital§
9. Variació Passius Financers§
Total ingressos §

3.072.900,00#
890.000,00#
1.296.000,00#
2.125.200,00#
55.900,00#
571.292,00#
933.881,00#
1.803.527,00#
10.748.700,00#

2007#

§

FUNCIONARIS§

Grup§

Places§

Vacants#

§

§

#

- Funcionaris dhabilitació Estatal§
.Secretari§
.Interventor§
.Tresorer§
.Secretari - Interventor§

§
A§
A§
A§
A/B§

§

- Escala administració general§
.Subescala tècnica superior§
.Subescala tècnica mitjana§
.Subescala administrativa§
.Subescala auxiliar§
.Subescala subalterna§

§
A§
B§
C§
D§
E§

§
1§
5§
2§
§

#
-#
-#
-#
#

- Escala administració especial§
Subescala tècnica§
.Tècnics superiors§
.Tècnics mitjans§
.Tècnics auxiliars§

§
§
A§
B§
C§

§
§
3§
1§
§

#
#
1#
-#
#

- Subescala serveis especials§
- Policia Local§
.Superintendent§
.Intendent major§
.Intendent§
.Inspector§
.Sotsinspector§
.Sergent§
.Caporal§
.Agent§
- Auxiliar policia local§
.Agutzil§

§
§
A§
A§
A§
B§
C§
C§
D§
D§
§
E§

§

#
#

§

#

§
1§

#
1#

§

#

§

§

§

#

§
§

#

#

§

#

§
1§
2§
10§
§
§

#

#
#
1#
-#
5#
#
#

§
.Vigilant§
- Personal dextinció dincendis§
.Bombers§
- Comesa especial§
.Titulats superiors§
.Diplomats§
.Tècnics especialistes§
.Auxiliars tècnics§
.Altres§
.Personal doficis§
- Personal docent§
.Titulars Superiors§
.Titular mitjans§
.Altres§

Grup§

Places§

Vacants#

§

§

#

§

§

§

§
A§
B§
C§
D§
E§
E§
§
A§
B§
§

§
#
§

§
§

#

#
§

§

#

#
#
#

§
§

#
§

§

#

#

§
§

#

#
#

§

§

#

- Laborals indefinits, temporals i a temps parcial§
.Tècnics superiors§
.Tècnics mitjans§
.Administratius§
.Auxiliars administratius§
.Subalterns§
.Encarregats i personal qualificat§
.Personal doficis no qualificat§
.Personal de neteja§

§
A§
B§
C§
D§
E§
D§
E§
§

§
2§
13§
30§
6§
§
39§
12§
8§

#
1#
3#
4#
2#
#
6#
3#
#

- Eventuals: Càrrecs de confiança§
.Tècnics superiors§
.Tècnics mitjans§
.Altres§

§
A§
B§
§

LABORALS§

§
§
§

§

#
#
#

#

