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L'Alcaldia Presidència d'este Ajuntament, i en nom seu, el/la regidor/a de Àrea
de Cultura i Esports, ha dictat amb data 23 d'agost de 2021, el decret número
3982/2021, que literalment diu:
"
Els Premis Carta de Poblament de Torrent van ser instituïts en la sessió
plenària de data 23 d'octubre de 2009 com una forma de promoure i reconéixer
els estudis, la investigació, les arts, la cultura, la trajectòria professional i
esportiva de qualsevol persona que repercutisquen de manera favorable en les
diferents esferes de la societat torrentina; i tenen com a referència la data del
28 de novembre de 1248, dia en el qual es portà a terme la signatura
d’atorgament de la carta de poblament de Torrent a les primeres famílies
pobladores després de la conquesta de Jaume I, i que representa l’acta de
naixement del nostre poble.
Avui, dotze anys després de la seua creació, disposem de la perspectiva
necessària per a corregir aquells errors que pogueren haver-se comés i per a
modificar els aspectes necessari per a donar més realç i tractar com es
mereixen aquests premis que comencen a calar en la societat torrentina.
Una de les modificacions que es plantegen consisteix a canviar la data
de presentació de solicituds, que passara a ser desde l’1 de setembre fins al
dia 21 d’octubre de 2021, establint un termini ampli que permeta la seua
difusió.
A més, els canvis legislatius obliguen a la modificació d’alguns punts de
les bases, concretament el que fa referència a la forma de presentació de les
propostes, de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre.
De la mateixa manera, es manté la manera de nomenar el jurat, que
serà nomenat amb caràcter biennal, per l’Alcaldia a proposta de la Regidora de
Cultura i Esports (delegació de Cultura). També es mantindrán les diferents
modalitats de premis.
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Per tot això, i a la vista de la competencia de Alcaldia per la aprovació de
bases de premis que no tingan la consideració jurídica de subvencions, de
conformitat amb l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i la delegació de competències en materia de cultura
del Decret 1661/2020, de 14 d’abril,
DISPOSE:
Primer.- Aprovar les bases de la X Edició dels Premis Carta de
Poblament de Torrent 2021, les quals queden redactades com s'arreplega en
document annex.
Segon.- Efectuar convocatòria de la X Edició dels Premis Carta de
Poblament De Torrent corresponents a 2021.
Tercer.- L’organització dels premis es fa des de la Delegació de Cultura i
Esports de l’Ajuntament de Torrent.
Quart.- Que es seguisquen els tràmits segons es regula a les pròpies
bases.

Firmado digitalmente por:JUAN ANTONIO GREGORI MORILLO
CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO
23/08/2021 11:22:02

Pàgina 2 de 2

