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JOSE A. CASTILLEJO DURAN, REGIDOR SECRETARI DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),
C E R T I F I Q U E: Que la Junta de Govern Local d’este Ajuntament, en sessió
Ordinària del dia 28/03/2022, en primera convocatòria,
va adoptar l'acord
següent:
2.1.. - EDUCACIÓ. PROPOSTA REGIDORA A JGL, CONVOCATORIA DEL VIII
PREMI DE PIANO CIUTAT DE TORRENT AMPARO FANDOS I APROVACIÓ
DE LES BASES REGULADORES
Donat compte de la proposta formulada, del següent tenor literal:
"

PATRICIA SÁEZ OREA, regidora delegada d'Educació i Publicacions, fent
ús de les facultats conferides per a legislació vigent, presenta a la Junta de
Govern Local, la següent
PROPOSTA
1r. Torrent disposa d'un entorn cultural de gran categoria. En l'àmbit
musical, concretament, compta amb recursos fonamentals per a la difusió,
ensenyament i gaudiment de la música, encapçalats per l'Auditori i pel
Conservatori Professional de Música de Torrent, els quals es troben en una
ubicació urbana privilegiada i formen un conjunt excepcional que permet assumir
projectes musicals de gran importància, a més de dur a terme una tasca
continuada i de gran qualitat.
La cultura musical de Torrent, es completa amb les dos societats musicals
que hi ha a la nostra ciutat: la Banda de Música del Cercle Catòlic i la Unió
Musical de Torrent. Estes institucions, de gran tradició i excel·lent trajectòria en el
panorama musical valencià, tenen com a tasca prioritària la d'apropar la cultura
musical a tota la ciutadania amb independència de l'edat, aptituds i aspiracions. El
fruit d'aquest treball és la gran afició que han contagiat als torrentins i torrentines,
dels quals destaquen un gran nombre de professionals que formen part
d'orquestres, bandes i conservatoris i que donen importància a Torrent en la resta
del territori espanyol i, fins i tot, fora de les nostres fronteres.
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Per tot açò, des de l'any 2007, l'Ajuntament de Torrent realitza, cada dos
anys, un concurs de piano amb repercussió nacional que posa de manifest la
sensibilitat de la corporació municipal a l'atmosfera musical que es viu al poble.
Donat que parlar de piano a Torrent, és parlar d'Amparo Fandos, este
Ajuntament, va voler que el premi d'aquest concurs nacional fora un homenatge a
esta i il·lustre torrentina, professora de piano i exdirectora del Conservatori
Professional de Música, reconeguda en el context musical valencià per la seua
labor pedagògica en benefici de nombroses generacions de pianistes valencians.
El VIII Concurs de Piano Ciutat de Torrent Amparo Fandos s'organitza i
subvenciona per l'Ajuntament de Torrent amb la col·laboració inestimable del
Conservatori Professional de Música i té com a objectiu estimular la formació i el
reconeixement dels intèrprets de piano. Així, en la decisió de l'Ajuntament de
Torrent d'organitzar aquest concurs convergeixen diversos objectius:
Per una banda, es tracta de fomentar la cultura musical amb el
reconeixement, mitjançant la concessió dels premis, de la trajectòria artística dels
joves intèrprets que participen en el concurs.
I per l'altra part, projectar la imatge de la nostra ciutat incloent el nom de
Torrent en l'historial dels futurs grans artistes que siguen mereixedors del Premi
Nacional de Piano Amparo Fandos.
El Concurs Nacional de Piano Amparo Fandos, de caràcter biennal, celebra
enguany la huitena edició i tindrà lloc els dies 18, 19 i 20 de maig.
Està destinat a joves intèrprets de piano i poden participar-hi pianistes
nacionals o estrangers, que complisquen els requisits establerts en les bases.
2n. La Delegació d'Educació i Publicacions, té prevista en el Pressupost
general del exercici 2022, una partida destinada a subvencions (aplicació
pressupostaria 3260.48007), on la mencionada Delegació pot disposar de
subvencions de les mencionades característiques.
3r. Les bases reguladores dels premis objecte d'esta proposta, ajusten el
contingut a l'article 23.2 de la Llei General de Subvencions i a l'article 20 de
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Torrent.
Per tot allò exposat, en ús de les facultats que em confereix l'Alcaldia
presidència en virtut de Decret núm. Decret núm. 1661/2020 de 14 d'abril,
propose a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS
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Primer. Convocar el VIII Concurs de Piano Ciutat de Torrent Amparo Fandos,
amb l'atorgament de tres premis, amb una dotació econòmica global de 4.500€.
Segon. Aprovar les bases que n'han de regular la convocatòria i que apareixen en
l'annex que s'adjunta.
Tercer. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 3260 48007,
RC nº 220220002432 de 4 de març de 2022.
Quart. S'haurà de donar la màxima publicitat als acords adoptats i comunicar a la
presidenta del Consell Escolar del Conservatori, a la Sra. Directora Territorial
d'Educació, al Consell Escolar Municipal, al Servici d'Intervenció, a l'Oficina
Pressupostària i al Servici de Tresoreria i al Gabinet de premsa de l'Ajuntament.
No obstant allò exposat, la Junta de Govern Local resoldrà el que estime més
convenient.
"
La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que li atorga la legislació
vigent, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar tots el punts de la proposta esmentada.
I, perquè així conste i als efectes corresponents, expedisc este certificat,
condicionat als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons
el que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, que amb el vistiplau de l’Alcaldia, firme, a Torrent.
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