DECRET DE REGIDOR DELEGAT NÚM: 1519/2019
A la ciutat de Rubí, el dia 25/03/2019

L’Ajuntament de Rubí vol fomentar la participació popular i la creativitat artística, alhora que
obtenir la imatge gràfica per a cada celebració de la Festa Major de Sant Pere.
A aquests efectes, amb l’objectiu de regular la participació al Concurs de Cartells de Festa Major,
les bases reguladores van ser aprovades pel Ple de la corporació en sessió de 26 de març de
2015 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 18 de novembre de 2015.
El servei gestor ha emès informe per a l’obertura de la convocatòria de l’any 2019.
Vist el que disposen les Bases 5.2.f) i 9.2 sobre el nomenament dels vocals que han d’integrar el
jurat.
Vista la proposta del regidor delegat de Cultura i del coordinador de Cultura, Educació i Esports,
de data 15 de març de 2019 i, de l’informe tècnic, de data 14 de març de 2019, que consten a
l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l’Alcaldia núm.
1870/2017, de 7 d’abril de 2017, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data
28 d’abril de 2017.
RESOLC:

Primer.- Nomenar com a membres del jurat del concurs de Cartells de Festa Major de Rubí
d’enguany a les següents persones:






President: Sr. Moisés Rodríguez Cantón, regidor delegat del servei de Cultura.
Vocal: Sra. Marta Calvó Bafalluy, professora de l’Escola d’Art i disseny, edRa.
Vocal: Sra. Pilar Soto Fernández, tècnica del servei de Comunicació.
Vocal: Sra. Meritxell Gumbao Romero, tècnica del servei de Comunicació.
Vocal: Joan Gallisà Soms, director del Museu Municipal Castell, MMUC.

Segon.- Nomenar com a vocals suplents del jurat del concurs de Cartell de Festa Major de Rubí
d’enguany a les següents persones:


Vocal: Sra. Gemma Bustamante Senabre, cap del servei de Cultura.
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Vocal: Sr. Àngel Miguel Castejón, tècnic del servei de Cultura.

Tercer.- Notificar a les persones abans esmentades la present resolució.
Ho mana i signa el/la regidor/a delegat/ada i jo, com a secretari/a, ho certifico.
La regidora delegada de
l'Àrea de Serveis a les Persones

El vicesecretari accidental

Marta García Marín

NICOLAS LOPEZ AZNAR

25/03/2019 13:45:16

25/03/2019 13:58:44
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