
 
Ref.: RBC/epm
Departament: SECRETARIA GENERAL
Número d’expedient: P0632017000001
Número de registre: X2017004369
Assumpte: Nomenar els membres del Jurat del concurs d'artistes per al disseny i pintat d'un mural a la Plaça 
de Salut, acceptar la renúncia del Director Artístic i nomenar nou Director/a.

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 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.

Vista la renúncia presentada pel Sr. Esteban Marín Pérez al nomenament per decret de 
l’Alcaldia  núm. 2936 de data 25/09/2017,  com a Director  Artístic del  projecte,  el  qual 
formava part de la Comissió de Preselecció i del Jurat.

Atès que han estat facilitades les dades de les persones que formaran part de l'esmentat 
Jurat, per tant, l’Alcaldessa Presidenta acctal., fent ús de les atribucions que tinc legalment 
conferides

RESOLC:

Primer.- Acceptar la renúncia presentada pel Sr. Esteban Marín Pérez com a Director 
Artístic del projecte, nomenat per decret de l’Alcaldia núm. 2936 de data 25/09/2017. 

Segon.-  Nomenar a la Sra. Ninoska Juan Alvárez, Directora Artística del projecte per 
formar part de la Comissió de Preselecció, en substitució del Sr. Esteban Marín Pérez.

Tercer.- Nomenar per a formar part del Jurat 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:

- Sr. Esteban Marín Pérez, artista de prestigi vinculat a la ciutat de Sant Feliu de 
Llobregat.

- Sr.  Fernando  Figueroa  Saavedra,  Doctor  en  Belles  Arts,  amb  experiència  de 
muralisme i art urbà.

- Sra.  Verónica  Werckmeister  Lacarra,  experta  en  gestió  cultural  de  projectes 
muralistes.

- Sra. Jascha Schulz Young, Comissària d’art urbà de prestigi.

- Sr. Jaime Rojo Anchando, crític especialitzat en art urbà i muralisme de prestigi.

- Sra. Ninoska Juan Álvarez, Directora Artística del projecte, qui a més actuarà com 
a Secretària del Jurat amb veu però sense vot.
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Quart.- Significar a les persones designades, que seran oportunament convocades el dia 
i  lloc que fixi  la secretària de Jurat, 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.

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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