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de música del Teatre Art i Joia.
Antecedents de fet
1.- Vist que la Junta de Govern Local de 30 de juny de 2017 va acordar aprovar el plec de
clàusules administratives per a l’arrendament d’un espai per a la instal·lació d’un taller de
música al Teatre Art i Joia
2.- Vist que en data 20 de juliol de 2017 es va publicar, al BOP número 139, el Plec de
Clàusules administratives particulars per al contracte d’arrendament d’un espai per a la
instal·lació d’un Taller de Música al Teatre Art i Joia via procediment de concurs obert.
3.- Vist que en data 7 d’agost de 2017, mitjançant Registre d’entrada número 3027, la Sra.
Mar Bonay Quintana, presenta al·legacions al mencionat Plec de clàusules administratives
particulars.
4.- Vist que l’informe del secretari-interventor interí de data 16 d’agost de 2017, adverteix,
entre d’altres aspectes, que la naturalesa del bé objecte del contracte és un bé demanial i

Fonaments de dret
-

Article 155 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Público.

-

Article 22 de la Lley 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.

Vista la normativa d’aplicació, l’informe jurídic i la possibilitat que existeixi infracció de les
normes de preparació del contracte, i atesa tanmateix la urgència en complir-se avui la data
de finalització del termini per a la presentació d’instàncies a l’ esmentat concurs, aquesta
Alcaldia, RESOL:
PRIMER.- Desistir del procediment de concurs obert per a l’arrendament d’un espai per a la
instal·lació d’un Taller de Música.
SEGON.- Donar compte al ple de la present la resolució.
Tercer. Publicar al perfil de contractant aquesta resolució.
Així ho decreto i signo a Cadaqués, a 16 d’agost de 2017
Alcalde-President
(document signat electrònicament al marge)

El secretari-interventor interí
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no patrimonial i, per tant, la figura jurídica hauria de ser la concessió.

