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Assumpte: Declarar el guanyador 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,  que  varen  ser  publicades  en  el  BOPB  de  data  15/06/2017,  i 
mitjançant decrets núm. 2936 i 3065 de dates 25/09/2017 i 10/10/2017 respectivament, 
es va nomenar els membres de la Comissió de Preselecció i del Jurat.

Atès que la Comissió de preselecció en reunió mantinguda en data 17/10/2017 va avaluar 
els artistes presentats, i en va seleccionar 12, d’acord amb la base setena del concurs 
seguint els criteris de valoració establerts a la base sisena; i per decret de l’Alcaldia núm. 
3179 de data 23/10/2017 es va aprovar la relació de les 12 persones seleccionades i 
finalistes del concurs, i de les persones excloses, per haver presentat l’ inscripció fora del 
termini  establert,  el  que es va publicar  en el  BOPB de data  07/11/2017 i  en  el  web 
municipal www.santfeliu.cat/muralsalut.

Atès  que  la  Comissió  de  preselecció  en  reunió  mantinguda  en  data  26/10/2017  va 
acordar enviar a les 12 persones finalistes del concurs, la documentació prevista en la 
base sisena del  concurs,  per  a què puguin  desenvolupar  i  presentar  un disseny que 
valorarà el Jurat.

El Jurat, es constitueix en data 15/11/2017 en la sala E2 del Centre Cívic Les Tovalloles, 
on es visualitzen els portfolis i les propostes presentades pels 12 artistes finalistes, per a 
què puguin efectuar la seva valoració i puntuació d’acord amb els criteris de valoració 
previstos en la base sisena del concurs. Un cop fetes les oportunes deliberacions, les 
valoracions  i  puntuacions  finals  es  publiquen,  en  full  excel,  en  el  web  municipal 
www.santfeliu.cat/muralsalut.

El Jurat, a la vista de les puntuacions finals, va acordar que el guanyador del concurs per 
al disseny i pintat d’un mural a la Plaça de la Salut de Sant Feliu de Llobregat és el Sr.  
Iñigo David Magro Huertas.

Per tot  l’exposat,  l’Alcaldessa Presidenta  accidental,  fent  ús de les atribucions que tinc 
legalment conferides segons el decret de l’Alcaldia núm. 27 de data 10/01/2018

RESOLC:

Primer.- Declarar guanyador del concurs d’artistes per al disseny i pintat d’un mural a la 
Plaça de la Salut, el senyor Iñigo David Magro Huertas, a qui d’acord amb la base novena 
del concurs li correspon un premi de 7.000,00 € bruts per intervenció conclosa, que es 
realitzarà durant el primer trimestre del 2018. Document comptable: A170007643.

Segon.- Notificar  el  present  decret  als  interessats,  i  comunicar-lo  als  departaments 
municipals de Tresoreria i Intervenció i a l’Àrea de Territori.
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Tercer.- Publicar  el  present  decret  en  el  BOPB,  i  en  el  web  municipal 

www.santfeliu.cat/muralsalut.

Quart.- Requerir al guardonat, la presentació de la documentació acreditativa referent a 
la declaració responsable segons preveu la base dissetena del concurs, en el termini de 
10 dies naturals, amb els advertiments corresponents.

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

L'Alcaldessa acctal., En dono fe
El Secretari

Lídia Muñoz Cáceres Agustín Recio Romero
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