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Assumpte: Nomenar els membres de la Comissió de preselecció del concurs d'artistes per al disseny i pintat 
d'un mural a la Plaça de Salut.

Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 1907 de data 12/06/2017, l’Ajuntament va resoldre 
aprovar les bases i la convocatòria del concurs d’artistes per a la realització d’un mural a 
la Plaça de la Salut.

Atès que la clàusula cinquena de les bases preveu de forma genèrica la composició de la 
Comissió de preselecció i del Jurat i que el nomenament dels membres es durà a terme 
per resolució de l’Alcaldia, un cop les persones seleccionades hagin confirmat la seva 
disponibilitat per formar part i assistir a les sessions.

Atès  que  han  confirmat  la  seva  disponibilitat  i  han  estat facilitades  les  dades  de les 
persones que formaran part de l'esmentada Comissió de preselecció per tant, l’Alcaldessa 
Presidenta accidental, fent ús de les atribucions que tinc legalment conferides

RESOLC:

Primer.-  Nomenar per a formar part de la Comissió de preselecció del concurs d’artistes 
per a la  realització d’un mural  a la  Plaça de la Salut,  per a dur a terme les tasques 
descrites a les bases del concurs, a les següents persones:

Comissió de preselecció:

- Sr. Isidre Viñas Llebot, Cap del Departament de Projectes de l’Àrea de Territori, 
Sostenibilitat i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

- Sr. Francesc Sánchez Moliner, Tècnic especialista del Departament de Cultura de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, qui a més actuarà com a Secretari de la 
Comissió.

 
- Sr. Esteban Marín Pérez, Director artístic del projecte.

- Sr. Mario Sánchez Garcia, artista local.

- Sr. Emili Balsera Tarrasón, comissari d’art urbà.

- Sra. Beatriz Jiménez Martos, historiadora exposició moviment veïnal a Sant Feliu 
de Llobregat.

- Sr.  Àngel  Merino Benito,  persona rellevant  del moviment cultural i  veïnal de la 
ciutat.
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Segon.- Significar a les persones designades, que seran oportunament convocades el 
dia i lloc que fixi el secretari de la Comissió, a l'objecte de procedir a la valoració de 
les propostes rebudes, d’acord amb els criteris de valoració i selecció contemplats 
en les bases del concurs.

Tercer.- Publicar el present decret en el BOPB als efectes oportuns.

Ho mano i signo, a Sant Feliu de Llobregat a la data assenyalada.

L'Alcaldessa acctal., En dono fe
El Secretari

Lourdes Borrell Moreno. Agustín Recio Romero
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