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José Francisco Gozalvo LLácer (P)
Dolores Roch Cazorla (T)
Ignacio Carratalá Belloch (T)
Arturo García Gil (T)
Ana María Penella Busach (P)
Adelina González Borrul (T)l
Pau Alabajos Ferrer (P)
Mª Carmen Silla Mora (T)
Salvador Benlloch Pascual (T)
Antonio Jose Martínez Moreno (T)
JUSTIFICA LA SEUA INASSISTÈNCIA
Salvador Císcar Juan
INTERVENTORA MUNICIPAL:
Mª CARMEN APARISI APARISI (P)

Sessió Extraordinària i Urgent del
Ple, del dia 18/05/2020.
De conformitat amb el que es
disposa per l'apartat 3 de l'article 46 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, introduït per la
Disposició Final Segona del Real Decret
Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten
mesures
urgents
complementàries en l'àmbit social i
econòmic per a fer front al COVID-19, es
procedeix a la celebració de la següent
sessió plenària en manera presencial (P)
i telemàtic (T)
A Torrent, a les 13.00, es van
reunir a porta tancada, en primera
convocatòria, a la Sala de Sessions de
la Casa Consistorial, presidida per
l’Excm. Sr. Alcalde President JESÚS
ROS PILES, els Il·lms. Srs. i Sres.
Tinents i Tinentes d’Alcalde i els Srs. i
Sres. Regidors i Regidores citats al
marge, amb l’assistència de la Sra.
Interventora General i el Sr. Secretari
General del Ple.
La Presidència obri i inicia la
sessió, passant a tractar-hi els
assumptes que figuren en l’ordre del dia
següent:
1. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA
DE LA SESSIÓ.
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De conformitat amb el que disposa l’article 79 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l’article 62 del
Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Torrent, el Ple, en votació ordinària i
per unanimitat, ACORDA ratificar la declaració d’urgència de la sessió.
2. 12019/2019/GEN - PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2020: ESTUDI
AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA.
Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés José Campos
Casado, regidor delegat de l‘Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que copiada
literalment diu:
“PRIMER.- En compliment amb el que es disposa en l'art. 169.1 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'RD 500/1990 que regulen
el procediment d'aprovació del pressupost, el Pressupost General i Consolidat de
l'Ajuntament de Torrent per a l'exercici 2020 va ser aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació, en sessió ordinària celebrada el 2 d'abril de 2020.
SEGON.- Aquest acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 71 de 15 d'abril de 2020, així com en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, durant el termini de 15 dies hàbils d'exposició pública, compresos entre
16 d'abril al 8 de maig, a fi que els interessats d'acord amb l'art. 170 TRLRLH
puguen examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple i amb motiu de
la declaració de l'estat d'alarma, mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març i
davant la impossibilitat de personar-se en les dependències municipals es va
publicar tota la documentació obrant de l'expedient del pressupost en el següent
enllaç de la pàgina web de l'Ajuntament:
http://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/hisenda/infoecofin/pressupost/2020.
html
TERCER.- Durant el citat termini d'informació pública, només s'ha
presentat una única reclamació contra el pressupost municipal, formulada per Sr.
EDUARDO JOSE ALEMANY MONZO i ENRIC FRANCES CUBES CISCAR,
mitjançant escrit conjunt amb RE núm. 2020014192/2020, havent tingut entrada el
06/05/2020, en el qual al·leguen en qualitat de veïns, com a motiu de reclamació del
pressupost de l'exercici 2020 que "no contempla en aquest, així com en les seues
Normes d'Execució Pressupostària, la constitució dels òrgans de caràcter obligatori
(Jurado Tributario municipal, Alcaldes Pedanis i Defensor del Ciutadà) per trobar-se
el municipi de Torrent, catalogat de Municipi de Gran Població per la invocada Llei
4/2010, de 14 de maig, de la Generalitat".-
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QUART.- Vist l'informe emès per la Directora de l'Oficina
Pressupostària de 14/05/2020 en el qual considera l'admissibilitat d'aquesta
reclamació en ostentar els reclamants de legitimació activa per a la seua interposició,
en complir el requisit de l'art. 170.1.a) del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i així com en ser presentada dins del termini previst d'exposició
pública, en haver tingut entrada aquest escrit en el Registre General el 06/05/2020.
No obstant això, respecte a l'àmbit objectiu per a formular reclamacions contra el
pressupost, proposa desestimar la reclamació contra l'acord d'aprovació inicial del
pressupost general de 2020, al no estar compresa dins de cap de les causes legals
contemplades en l'art. 170.2 TRLRHL.
A la vista de l'assenyalat, eleva al Ple de la Corporació l'adopció del
següent ACORD:
PRIMER.- Admetre la reclamació formulada per Sr. EDUARDO JOSE
ALEMANY MONZO i ENRIC FRANCESC CUBES CISCAR en complir els requisits
de legitimació activa i termini d'interposició, en virtut de l'art. 170.1 TRLRHL.
SEGON.- Desestimar la reclamació formulada per Sr. EDUARDO JOSE
ALEMANY MONZO i ENRIC FRANCESC CUBES CISCAR en mancar de fonament
legal a l'efecte de la seua tramitació d'acord amb l'art. 170.2 TRLRHL.
TERCER.- Aprovar definitivament pel Ple de la Corporació el
Pressupost General i consolidat per a l'exercici 2020, en els mateixos termes en els
quals va ser aprovat inicialment.
QUART.- Ordenar la seua publicació resumit per capítols de
conformitat amb l'art. 169.3 TRLRHL i art. 20 del RD 500/1990, de 29 d'abril.
El Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics
municipal Ciudadanos i Socialista, i onze vots en contra dels grups polítics
municipals Vox, Compromís per Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta
anterior.
I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 13.20 la
Presidència alça la sessió de la qual s'estén esta acta, autoritzada amb les firmes del
president i del secretari general del ple, la qual cosa certifique.
Vist i plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL
DEL PLE,
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