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Exp. 2017/058-AC

En data 29 de setembre de 2017 i mitjançant informe emès pel Servei de Medi Natural del
Consorci, es va posar de manifest que degut a la impossibilitat d’instal·lar l’apiari a la finca de
Can Llevallol, per una incompatibilitat amb l’ordenança municipal de Barcelona, es proposava
que el Sr. Flores Martín Domínguez instal·lés el seu apiari a la finca de la Torre Abadal, del
terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.
En data 16 de gener de 2018 i per la vicepresidenta executiva del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola ha estat dictat un decret resolent el següent en la seva part
dispositiva:
“1. Aprovar a favor del Sr. Flores Martín Domínguez el canvi d’ubicació de la concessió
de llicència d’ocupació temporal i a precari per desenvolupar una activitat apícola: la
finca de Can Llevallol (terme municipal de Barcelona) se substitueix per la finca de
Torre Abadal (terme municipal de Sant Feliu de Llobregat).
Aquesta llicència a precari és revocable per part del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola, en els termes previstos a les bases reguladores i a l’article 57.2 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals.
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En data 22 de juny de 2017 el Sr. Flores Martín Domínguez va signar les còpies pertinents de
les bases reguladores, del plec de condicions tècniques i de la compareixença, aquesta
última explicitava que en data 22 de juny de 2017 s’instal·lava de manera definitiva a la finca
pública de Can Llevallol per poder desenvolupar l’activitat i per aquest fi el Consorci li feia el
lliurament de les claus dels cadenats del Parc per tal d’accedir a l’esmentada finca.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Posteriorment en data 17 de maig de 2017 i mitjançant decret de la vicepresidenta executiva
del Consorci, es va resoldre l’adjudicació de la llicència d’ocupació temporal i a precari a les
diverses finques públiques del Parc Natural de la Serra de Collserola, entre aquestes estava
la finca de Can Llevallol, al terme municipal de Barcelona, la qual va ser adjudicada al Sr.
Flores Martín Domínguez.
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Mitjançant decret emès en data 17 de febrer de 2017 la vicepresidenta executiva del
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va resoldre, d’una banda, aprovar la
convocatòria del procediment de lliure concurrència per a l’atorgament de la llicència
d’ocupació temporal i a precari per desenvolupar una activitat apícola a diverses finques
públiques al Parc Natural de la Serra de Collserola, de conformitat amb les bases
reguladores i a l’empara de l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; i de l’altra, disposar la publicació del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’entitat.

https://bop.diba.cat

ANUNCI

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.
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Barcelona, el 18 de gener de 2018

https://bop.diba.cat

Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci.
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2. Notificar la present resolució a l’interessat.”
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El secretari
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 26-1-2018

Sebastià Grau Àvila
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