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EDICTE
de 7 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona referent al municipi de Masquefa.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 27 de març
de 2008, va adoptar, entre altres, l’acord següent:
Exp.: 2000/000820/B
Modiicació puntual del Pla general d’ordenació a la zona de can Bonastre, al
terme municipal de Masquefa
Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:
—1 Donar-se per assabentada, aquesta Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, de la sentència dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el
recurs contenciós administratiu núm. 03/707 interposat per l’entitat Can Bonastre,
SA contra la desestimació, per silenci administratiu, del recurs d’alçada interposat
contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que va denegar
l’aprovació de la Modiicació puntual del Pla general d’ordenació a la zona de can
Bonastre a Masquefa.
—2 Tenir per anul·lat l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de 17 de
juliol de 2002, pel qual es denegava l’aprovació deinitiva de la Modiicació puntual
del Pla general d’ordenació a la zona de can Bonastre a Masquefa.
—3 Aprovar deinitivament la Modiicació puntual del Pla general d’ordenació
a la zona de can Bonastre, de Masquefa, promoguda i tramesa per l’Ajuntament,
en els mateixos termes que els fets valer en l’acord d’aprovació provisional adoptat
pel Ple municipal de 12 de febrer de 2002.
—4 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Diari
Oicial 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’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
—5 Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Masquefa, al recurrent i al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Contra l’acord anterior, que no posa i 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 novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modiicada 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 passen tres mesos sense que s’hagi dictat i notiicat la
resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.
L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta
baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.
Barcelona, 7 de maig de 2008
MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ
Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
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ANNEX
Normes urbanístiques de la Modiicació puntual del Pla general d’ordenació a la zona de can Bonastre, de Masquefa
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DEPARtAmENt
DE JUStÍCIA
RESOLUCIÓ
JUS/1414/2008, de 6 de maig, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat
de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
Vist l’expedient d’adaptació dels Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona,
del qual en resulta que en data 22 d’abril de 2008 es va presentar el text dels Estatuts
adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals, aprovat en junta general extraordinària del
Col·legi de 17 d’abril de 2008;
Vistos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006,
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig,
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 13/1989, de
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, la Resolució d’11 de maig de 1999, de publicació de les
relacions de procediments administratius regulats per la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm. 2898, de 28.5.1999), i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats
a la legalitat per l’Ordre de 16 de desembre de 1985 (DOGC núm. 710, de 7.7.1986) i
per les resolucions de 5 d’octubre de 1990 (DOGC núm. 1355, de 17.10.1990), de 10
de març de 1999 (DOGC núm. 2850, de 18.3.1999), i de 2 de maig de 2000 (DOGC
núm. 3134, de 8.5.2000);
Atès que els Estatuts s’adeqüen a la legalitat;
Atès que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada,
que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits
establerts;
D’acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya;
A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,
RESOLC:
—1 Declarar l’adequació a la legalitat de l’adaptació dels Estatuts del Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i disposar la seva inscripció al Registre
de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya.
—2 Disposar que el text dels Estatuts adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig, es
publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 6 de maig de 2008
MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA
Consellera de Justícia
ANNEX
Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Preàmbul
El Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona és una institució centenària que va néixer l’any 1898, amb la publicació del Reial decret de creació dels
col·legis oicials provincials de metges i farmacèutics, publicat a La Gaceta del 15
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