La Sra. M. CRISTINA ROYO CARRERAS, en data 08/09/2020, presenta escrit (RE/núm. 000590), pel
qual demana l’autorització per procedir a la venta de la seva oficina de farmàcia a la Sra. ANA
RAMIREZ ALCANTARA, situada a Viladrau, C/ Dels Vernets, 2, i una vegada efectuada la venda,
passar a farmacèutica sense modalitat.
La Sra. ANA RAMIREZ ALCANTARA en data 08/09/2020, presenta escrit (RE/núm. 000592), pel qual
demana l’autorització per adquirir la farmàcia de la Sra. M. CRISTINA ROYO CARRERAS situada a
Viladrau, C/ Dels Vernets, 2 i l'alta col·legial com a titular de la farmàcia que compra.
Aquest Col·legi és competent per a resoldre les peticions formulades, per Delegació de la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per Ordre de 23.I.1992
(D.O.G.C. número 1549 de 31.I.1992), avui Conselleria de Salut (Decret 303/2004 de 25 de maig,
D.O.G.C. 4143 de 28.V.2004), i en exercici de les seves pròpies competències recollides en els
vigents Estatuts col·legials i a la legislació sobre Col·legis professionals, i correspon la seva
resolució al President o Secretari de la Corporació, per delegació de la Junta de Govern dictada en
sessions de data 20/7/2006 i 1.XII.2014.
Per tot el que s’ha exposat, resolc:
Disposar la incoació del corresponent expedient per tal que, un cop fetes les comprovacions
oportunes, es pugui resoldre la sol·licitud formulada, que es farà pública al taulell d’anuncis i a la
web col·legials, als efectes legalment procedents i de conformitat amb el que disposa l’article 20
del Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s'estableix el procediment d'autorització per a la
creació, la construcció, la modificació, l'adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.
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