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Administració Local

2018-00075
Ajuntament de Gandesa

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Gandesa, constituït en Junta General de la Societat Municipal de Responsabilitat Limitada 
“Balneari de la Fontcalda, SL”, amb capital social íntegrament públic, va adoptar en sessió extraordinària celebrada 
en data 30 de novembre de 2017, els següents acords, amb el vot favorable dels 11 membres de la Corporació 
Municipal i en tot cas, amb el quòrum exigit a l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local.:

PRIMER: Aprovar la dissolució i liquidació de la Societat Municipal de Responsabilitat Limitada “Balneari de la 
Fontcalda, SL”, amb CIF núm. B-43414754, amb motiu del canvi de sistema en la gestió del servei, segons acord 
de l’Ajuntament Ple de data 30 de gener de 2014.
SEGON: Aprovar l’administració de la societat esmentada fi ns la data d’avui.
TERCER: Declarar cessats per caducitat, els antics membres del Consell d’Administració de dita societat.
QUART: Designar liquidador únic de la societat a l’Alcalde-President, Sr. Carles Luz Muñoz, el qual va acceptar el 
càrrec.
CINQUÈ: Aprovar el balanç inicial i fi nal de la liquidació.
SISÈ: Elevar els present acords a escriptura pública i donar-ne trasllat al Registre Mercantil de Tarragona i a 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, respectivament.
SETÈ: Facultar al liquidador únic de la societat “Balneari de la Fontcalda, SL” quant en dret sigui necessari per a 
l’executivitat dels acords adoptats i especialment, per a comparèixer davant notari a fi  d’elevar a escriptura publica 
els acords adoptats i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil de Tarragona.
VUITÈ: Aprovar l’acta de la Junta.”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes escaients.

Gandesa, 29 de desembre de 2017
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz


		2018-01-11T11:55:02+0100
	Butlletí Oficial de la Província de Tarragona




