Proposta de la Batlia relativa a la reinversió del superàvit de les entitats locals de 2016 en
els exercicis 2017 i 2018
Les entitats locals espanyoles són l'única Administració pública que compleix amb els objectius
d'estabilitat. La seva contribució a la reducció del dèficit públic del Regne d'Espanya davant la
Unió Europea ha estat determinant.
Des de l'any 2012, el conjunt de les corporacions locals ve generant superàvit:
Però les restriccions imposades a la seva reinversió han impedit que els ciutadans dels municipis
espanyols vegin millorada la seva qualitat de vida.
Els alcaldes i alcaldesses espanyols es veuen en greus dificultats per explicar als seus veïns que
no poden atendre les seves demandes malgrat comptar amb recursos disponibles per a això.
Durant els últims exercicis, l'obligació de circumscriure la reinversió del superàvit al concepte
d’“inversió financerament sostenible” i de generar nous ingressos per la mateixa quantia de la
reinversió ha impedit realitzar infraestructures i prestar serveis demandats pels ciutadans.
A les dites restriccions, per a 2017 s’hi suma la de no poder dur a terme cap reinversió fins que
els Pressupostos Generals de l'Estat per a aquest any estiguin definitivament aprovats, a la fi de
l’actual semestre o principis del proper, cosa que fa impossible la tramitació dels expedients
administratius durant aquest exercici.
Precisament ara, quan millor és el superàvit de les entitats locals espanyoles (7.083 milions
d’euros, un 39 % més que el 2015, gairebé 26.000 milions d’euros, en termes agregats des de
2012) i quan el nostre país, a la fi, ha acomplert l'objectiu de dèficit compromès amb Brussel·les,
més restriccions tendrem per fer ús d'uns recursos que són nostres i que han de ser utilitzats en
benefici dels nostres veïns.
Aquesta situació, segons el parer de la Junta de Govern de la FEMP –coincidint amb tots els
governs locals del nostre país–, no pot ser acceptada. Ha arribat ja el moment que se'ns permeti
reinvertir el nostre superàvit sense més restricció que el compliment de l'estabilitat
pressupostària.
En conseqüència se sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
PROPOSTES D’ACORD:
1.
Instar el Govern d'Espanya i els grups parlamentaris al fet que, per la via d'urgència,
adoptin iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals espanyoles reinvertir el seu
superàvit sense haver de generar nous ingressos per la seva mateixa quantia en qualsevol
iniciativa que considerin oportuna per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, amb l'únic
límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària.
2.
Instar el Govern d’Espanya perquè en els els Pressupostos Generals de l'Estat per a
l'any 2017 es mantingui la disposició addicional norantena segona.
Inca, 24 d’abril de 2017
El batle
Virgilio Moreno Sarrió
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