Dijous, 13 d'abril de 2017
ALTRES ENTITATS
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
ANUNCI
Exp. 2012/113-AG.
No havent-se trobat a l'interessat en les seva adreça postal, s'anuncia en aquest Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, el nom de la persona il·localitzable a la qual es va notificar el decret aprovat per la vicepresidenta executiva
del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola en data 17 de gener de 2017 i que feia referència a l'ordre de
recuperació d'ofici de la possessió i la restauració de l'espai ocupat a la finca de Can Baró, al terme municipal de Sant
Just Desvern, tot seguit es detalla el nom de la persona no localitzada, així com de la societat interessada:
SR. DOMINGO JIMÉNEZ MUÑOZ.
SOCIETAT PUTXET DE COLOMS ESPORTIUS.
En compliment de l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, per mitjà del present edicte es comunica a l'interessat que, per tal que pugui tenir coneixement íntegre de
l'acte administratiu que s'esmenta a continuació, comparegui a les dependències del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest
edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
En cas de no comparèixer en el termini indicat, es considerarà produïda la notificació a tots els efectes legals a partir del
dia següent del venciment del termini indicat.
Expedient número: 2012/113-AG.
Acte administratiu que es notifica: Decret de la vicepresidenta executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola de data 17 de gener de 2017 (número de registre 012/17): ordre de recuperació d'ofici de la possessió i la
restauració de l'espai ocupat a la finca de Can Baró, al terme municipal de Sant Just Desvern.
Part dispositiva de l'acte administratiu:
"1. Disposar la recuperació d'ofici del recinte d'un antic colomar existent a la finca de Can Baró (núm. de referència
CGCCT 08219A00200014), propietat de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
2. Ordenar al Sr. Domingo Jiménez Muñoz, president de la Societat Putxet de Coloms Esportius, que l'entitat cessi en la
seva actuació d'ocupació de la referida construcció i restauri al seu estat anterior l'espai ocupat, en el termini màxim de
quinze dies, comptadors des de la recepció de la notificació d'aquesta resolució.

4. Donar coneixement de la resolució a la Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
5. Notificar la present resolució, per al seu coneixement i als efectes legals escaients, a l'interessat i a l'Ajuntament de
Sant Just Desvern."
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 al de
la publicació d'aquest 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.
Barcelona, 4 d'abril de 2017
El secretari, Sebastià Grau Àvila
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3. Disposar que, en cas que no es doni compliment a l'ordre continguda al paràgraf precedent, es procedirà per part dels
serveis municipals de l'Ajuntament de Sant Just Desvern a la recuperació de la possessió de l'immoble, utilitzant els
mitjans d'execució forçosa legalment procedents, i sol·licitant si és necessari l'auxili de la força pública.

