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Número de resolución: 768

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

A la vista del informe-propuesta del Departamento Municipal correspondiente, que se pasa a transcribir
literalmente:
“Vista l’ordenança reguladora de les bases per a la concessió dels premis “Falles de Sagunt”, aprovades per Ple
en data vint-i-set de setembre de dos mil setze i publicada en el BOP de data 27 de desembre de 2016.
Atesa la convocatòria aprovada per Junta de Govern de data cinc d’octubre dos mil divuit, per la qual s’aprovà la
convocatòria per a la concessió dels premis del concurs “cartell anunciador Falles 2019”.
Atés que les bases del concurs estableixen en la base novena la composició del jurat per a la concessió dels
premis.
Per tot això, i en virtut de les facultats que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Regim Local, RESOLC:
ÚNIC: Que la composició dels membres del jurat del concurs del cartell anunciador de falles, per l’any 2019 siga
el següent:
-

President: el regidor delegat de Cultura

José Manuel Tarazona Jurado

-

Secretaria: personal del departament de Cultura

Concepción Martín Rahona

-

Vocals:
Representant de l’ajuntament

Mª Asunción Moll Castelló

Fallera Major Federació Junta Fallera de Sagunt

Paula Marrón Pérez

representants de FJFS

Rafael Burgos Oliver
Jaime Gil Arastell

presidents de falles de Sagunt

German Esteller Llacer
Josep Gil i Pallarés

assessors artístics

Alberto Biesok Fores
Albert Forment Romero”

Vist el contingut de la proposta anterior, procedisc a la seua aprovació.
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Així ho mana i signa el Sr. Alcalde – President, al lloc i en la data al començament indicat, signant
igualment el Secretari General, que dona fe de la seua existència i ordena la seua transcripció al Llibre
de Resolucions corresponent.
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