
CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE 

SANTA CRISTINA D’ARO I LA SOCIETAT MERCANTIL “BIKA PROPERTIES S.L.” 

 
 
 
A la ciutat de Santa Cristina d’Aro, a 24 de desembre de 2020. 

 
 

REUNITS 
 
 
D’una part, la Il·lustríssima Sra. LOURDES FUENTES FAIG, Alcaldessa de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, les circumstàncies personals de la 
qual no s’indiquen per  actuar  en exercici del seu càrrec, assistit pel Sr. Xavier Ferrer 
Vendrell, Secretari General de la Corporació, que dona fe de l’acte. 

D’una altra part, el Sr. BERNARDUS JOANES GIJSBERTUS VOORHAM, major d’edat, 
amb NIE , amb domicili a efectes de notificacions a  

INTERVENEN 
 

 

 

 
 

MANIFESTEN 

I. Que la Societat és propietària de la parcel·la que es descriu a continuació i que 
es troba a la urbanització “Roca de Malvet”, del municipi de Santa Cristina d’Aro. 

 
“URBANA: Parcela de terreno edificable en la Urbanización “Roca de Malvet” en 
termino de Santa Cristina de Aro, con una superficie de cuatro mil metros 
cuadrados, lindante al Norte, Este i Oeste, con vial asfaltado de la Urbanización; 
al Sur, con las parcelas número uno y cinco y confluencia de la dos”. 

 

D ades registrals: Tom 2408 Llibre: 56 Foli 7: Finca 3119.” 

La Sra. Lourdes Fuentes i Faig, en nom i representació de l’Ajuntament de Santa 
Cristina d’Aro (“l’Ajuntament”), en ús de les facultats que li atorga la legislació de règim 
local, i un cop dictaminada favorablement l’aprovació d’aquest Conveni per la Comissió 
Informativa corresponent. 

El Sr. Bernardus Joanes Gijsbertus Voorham, en la seva qualitat d’administrador únic 
de la mercantil de nacionalitat espanyola, BIKA PROPERTIES S.L. (“la Societat”), 
constituïda per temps indefinit en escriptura pública autoritzada pel Sr.

Els compareixents (“les Parts”) es reconeixen recíprocament plena capacitat en Dret 
per a obligar-se en els termes del present Conveni i, a aquest efecte, 




















		2021-02-26T11:50:15+0100
	Susana Vega Roca - DNI 40536247N (SIG)
	DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de data 19 de febrer de 2021, va aprovar inicialment el present document.




