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director o directora de l’Escola d’Administra-
ció Pública de Catalunya, en què facin constar
els motius de la renúncia.

—10 Revocació
10.1 Són causes de revocació de la subven-

ció:
a) L’incompliment de l’obligació de justifi-

cació.
b) L’incompliment de la finalitat per a la qual

la subvenció ha estat concedida, totalment o par-
cialment, en haver destinat les quantitats perce-
budes a finalitats diferents.

c) L’obtenció de la subvenció sense complir
les condicions requerides.

d) L’incompliment de les condicions impo-
sades a les universitats o organismes benefici-
aris amb motiu de la concessió.

e) Quan l’import de la subvenció concedida
sigui d’una quantia que, aïlladament o en con-
currència amb altres, superi el cost de l’activi-
tat que ha de dur a terme l’organisme beneficiari.

f) L’incompliment del que preveuen aquestes
bases o de qualsevol altre requisit establert a la
convocatòria.

10.2 Quan el director o directora de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya o la In-
tervenció General tinguin coneixement de l’exis-
tència d’alguna de les causes de revocació que
figuren l’apartat precedent, incoaran el corres-
ponent expedient de revocació i reintegrament,
en els termes que preveuen el capítol IX del Text
refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya i la resta de normativa vigent.

—11 Acceptació de la subvenció
En el termini de quinze dies a partir de la da-

ta de notificació, les universitats o organismes
beneficiaris han de formalitzar l’acceptació de
la subvenció mitjançant la signatura d’un do-
cument d’acceptació i de compliment general
d’aquestes bases, així com de les condicions
específiques corresponents a la forma de paga-
ment de les subvencions i la seva justificació.

Les entitats beneficiàries que no hagin pre-
sentat el document d’acceptació i la documen-
tació requerida en el termini assenyalat en
aquesta base es considerarà que hi renuncien.

En el termini de vint dies anteriors a l’ober-
tura del període d’inscripció, la universitat o
organisme beneficiari ha de confirmar a l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya la data
exacta de realització de l’activitat i trametre’n,
també, un programa actualitzat.

—12 Pagament
El pagament s’efectuarà per l’organisme

d’adscripció del sol·licitant de l’ajut que consti
a la resolució de concessió, en un 50% en el
moment d’acceptació de l’ajut i el 50% restant
un cop justificat d’acord amb la base següent
d’aquesta Resolució.

—13 Termini i forma de justificació
En el termini màxim d’un mes a comptar de

la data de finalització de l’activitat els benefici-
aris han de presentar la documentació justifica-
tiva següent:

a) Les conclusions i una memòria final de
l’activitat duta a terme (incloent-hi la difusió),
signada pel professor/a o investigador/a respon-
sable. Aquest professor/a o investigador/a pot
actuar de relator de l’activitat a sol·licitud de
l’Escola.

b) La certificació de la justificació de la des-
pesa total emesa pel màxim responsable econò-

mic de la universitat o entitat, amb detall de les
factures fins a l’import, com a mínim, de la sub-
venció.

—14 Publicitat, difusió i assistència
En els materials de difusió, les publicacions

i altres accions que es duguin a terme com a con-
seqüència d’aquesta convocatòria, cal fer esment
que es realitzen amb el suport de l’Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya.

El material de difusió del seminari o jorna-
da ha d’estar, com a mínim, en llengua catala-
na, que també ha de ser, en tot cas, un dels idi-
omes del seminari o jornada.

Per a una difusió més àmplia de les accions
subvencionades per aquesta convocatòria i dels
seus resultats, l’Escola d’Administració Públi-
ca de Catalunya pot fer públics, a través del seu
web, els materials de difusió d’aquestes accions,
les seves conclusions i la memòria final esmen-
tada a la base 13 d’aquesta convocatòria.

En totes les accions subvencionades s’han de
reservar dues places per a persones designades
per l’Escola d’Administració Pública de Cata-
lunya.

(07.054.152)

*

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 8 de març de 2007, sobre un acord de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Tarragona re-
ferent al municipi de Salou.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tar-
ragona, en la sessió de 1 de febrer de 2007, va
adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2006/025459/T
Modificació puntual del Pla d’ordenació urba-
nística municipal referent a l’ús dels solars a la
carretera de la Costa, núm. 58 a 66 i 78 a 80, al
terme municipal de Salou

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la
Comissió Territorial d’Urbanisme acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual del Pla d’ordenació urbanística muni-
cipal referent a l’ús dels solars a la carretera de
la Costa, núm. 58 a 66 i 78 a 80, de Salou, pro-
moguda i tramesa per l’Ajuntament.

—2 Publicar aquest acord, i si s’escau, les nor-
mes urbanístiques corresponents, al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de
la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 del Text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26
de juliol.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alça-
da, de conformitat amb el que preveuen els ar-
ticles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, davant el conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà
desestimat si passen tres mesos sense que s’ha-
gi dictat i notificat la resolució expressa i que-
darà aleshores oberta la via contenciosa admi-
nistrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
formació que preveu l’article 101 de la Llei 2/
2002, de 14 de març, d’urbanisme, als locals de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarra-
gona, carrer Anselm Clavé, 1 ‘Casa Gasset’.

Tarragona, 8 de març de 2007

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona

(07.068.030)

EDICTE
de 8 de març de 2007, sobre un acord de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Tarragona re-
ferent al municipi de Salou.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tar-
ragona, en la sessió de 1 de febrer de 2007, va
adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2006/025454/T
Modificació puntual del Pla d’ordenació urba-
nística municipal referent al canvi de qualifica-
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ció del solar situat al carrer Berlín, número 17,
al terme municipal de Salou

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual del Pla d’ordenació urbanística muni-
cipal referent al canvi de qualificació del solar
situat al carrer Berlín, número 17, de Salou,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

—2 Publicar aquest acord, i si s’escau les nor-
mes urbanístiques corresponents, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la
seva executivitat immediata, tal com indica l’ar-
ticle 100 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada,
de conformitat amb el que preveuen els articles
107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la infor-
mació que preveu l’article 101 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, als locals
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarra-
gona, carrer Anselm Clavé, 1 ‘Casa Gasset’.

Tarragona, 8 de març de 2007

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona

(07.068.010)

EDICTE
de 12 de març de 2007, sobre un acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida re-
ferent al municipi de Lleida.

Exp.: 2006/022124/L
Pla parcial urbanístic SUR 21, Bordeta Sud, del
terme municipal de Lleida

En compliment del que disposa l’article 59.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, per aquest Edic-
te es notifica a l’empresa Almex Lleida SL, pro-
pietària de finques incloses dins l’àmbit Pla
parcial urbanístic SUR 21, Bordeta Sud, del
terme municipal de Lleida, actualment en do-
micili desconegut, que la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, en la sessió de 15 de
febrer de 2007, va adoptar un acord de pròrroga
de termini que l’afecta.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
formació que preveu l’article 101 del Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme, al Servei
Territorial d’Urbanisme de Lleida (avinguda de
Blondel, 54, tercera planta).

Lleida, 12 de març de 2007

M. DOLORS TELLA I ALBAREDA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida

(07.073.054)

EDICTE
de 15 de març de 2007, sobre un acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
referent al municipi de Torrelles de Llobregat.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Bar-
celona, en la sessió de 14 de desembre de 2006,
va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2006/024384/B
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció de canvi de classificació i qualificació de la
parcel·la 8 del carrer 42, de la urbanització can
Güell, al terme municipal de Torrelles de Llo-
bregat

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Denegar l’aprovació definitiva de la Mo-
dificació puntual del Pla general d’ordenació del
canvi de classificació i qualificació de la parcel·la
8 del carrer 42, de la urbanització can Güell, de
Torrelles de Llobregat, promogut i tramès per
l’Ajuntament, d’acord amb les consideracions
esgrimides a la part expositiva d’aquest acord.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Torre-
lles de Llobregat.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada,
de conformitat amb el que preveuen els articles
107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
formació que preveu l’article 101 del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2005, de 26 de juliol, a l’arxiu de pla-
nejament de la Direcció General d’Urbanisme
del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, plan-
ta baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.

Barcelona, 15 de març de 2007

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanis-
me de Barcelona

(07.074.223)

EDICTE
de 15 de març de 2007, sobre un acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
referent al municipi de l’Ametlla del Vallès.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Bar-
celona, en la sessió de 28 de setembre de 2006,
va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2006/023037/B
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció, relativa a la modificació de la classificació
de la parcel·la 3 bis S de la urbanització el Ser-
rat, al terme municipal de l’Ametlla del Vallès

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Denegar l’aprovació definitiva de la Mo-
dificació puntual del Pla general d’ordenació,
relativa a la modificació de la classificació de la
parcel·la 3 bis S de la urbanització el Serrat, de
l’Ametlla del Vallès, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament, atesa la manca de justificació de
la necessitat, l’oportunitat i la conveniència
d’aquesta modificació en relació amb els inte-
ressos públics i privats que concorren, d’acord
amb l’article 94.5 del Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme i l’article 118 del Decret 305/
2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Regla-
ment de la Llei d’urbanisme.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament de l’Amet-
lla del Vallès.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada,
de conformitat amb el que preveuen els articles
107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la in-
formació que preveu l’article 101 del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2005, de 26 de juliol, a l’arxiu de pla-
nejament de la Direcció General d’Urbanisme
del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, plan-
ta baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.

Barcelona, 15 de març de 2007

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanis-
me de Barcelona

(07.074.222)

EDICTE
de 15 de març de 2007, sobre un acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
referent al municipi de Gironella.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Bar-
celona, en la sessió de 28 de setembre de 2006,
va adoptar, entre altres, l’acord següent:


