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Assumpte: Nomenar nou membre del jurat del concurs d'artistes per al disseny i pintat d'un mural a la Plaça 
de Salut, en substitució d'una baixa que s'ha produït.

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.

Atès que mitjançant decret d’Alcaldia núm. 3065 de data 10/10/2017 es va nomenar els 
membres del Jurat, entre els que figura la Sra. Jascha Schulz Young, Comissària d’art 
urbà de prestigi.

Atès  que  la  Secretària  del  Jurat,  mitjançant  escrit  presentat  al  registre  d’entrada 
E20170020705 de data 30/10/2017 comunica que l’esmenta Sra. Jascha Schulz no podrà 
exercir de membre del jurat per nomenar el guanyador del concurs, els dies 15 i 16 de 
novembre de novembre, dates previstes per la Secretària del Jurat; i que proposa com a 
substituta a la Sra. Mónica Alessandra Campano Castro.

Per tot l’exposa’t, l’Alcaldessa Presidenta accidental, segons decret 2901 de data 22-09-
2017, fent ús de les atribucions que tinc legalment conferides

RESOLC:

Primer.- Donar-nos per assabentats de la impossibilitat d’assistir la Sra. Jascha Schulz 
Young, Comissària d’art urbà de prestigi, com a membre del Jurat del concurs d’artistes 
per  al  disseny i  pintat  d‘un  mural  en  la  Plaça  de la  Salut,  nomenada per  decret  de 
l’Alcaldia núm. 3065 de data 10/10/2017. 

Segon.-  Nomenar a la Sra. Mónica Alessandra Campana Castro, Comissària d’art urbà 
de prestigi, 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, en 
substitució de la Sra. Jascha Schulz Young.

Tercer.- Significar  a la  persona designada,  que serà oportunament convocada el  dia, 
hora i lloc que fixi  la Secretària de Jurat, a l'objecte de procedir a la valoració de les 
propostes finalistes, d’acord amb els criteris de valoració i selecció contemplats en les 
bases del concurs.

Quart.- Notificar les precedents resolucions a les interessades; a la Secretària del Jurat i 
publicar-les en el BOPB i en el web municipal www.santfeliu.cat/muralsalut.

Ho mano i signo, a Sant Feliu de Llobregat a la data assenyalada.
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L'Alcaldessa acctal. En dono fe
El Secretari

Lourdes Borrell Moreno. Agustín Recio Romero
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