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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 25 de maig de 2017, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 abstencions del grup municipal C's, 3
abstencions del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 vot a favor del
grup municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE COMPROMÍS PER
CERDANYOLA I CANDIDATURA DE PROGRÉS-PSC PER ALLIBERAR LA
REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT DELS ENS LOCALS

Atès que tot i que les administracions locals són les úniques que compleixen els objectius d’
estabilitat pressupostària de l’Estat espanyol, es troben subjectes a un règim que limita
severament la possibilitat de disposar del superàvit que generen en virtut d’una gestió
pressupostària responsable.
Atès que els ens locals tan sols poden reinvertir el seu superàvit en actuacions incloses dins el
concepte ”inversió financerament sostenible” i, a més, es veuen obligats a generar nous
ingressos per la mateixa quantia de la reinversió. A aquestes restriccions s’hi afegeix que, en
no haver-se aprovat la llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2017, els ens locals
encara no poden reinvertir el seu superàvit en inversions financerament sostenibles.
Atès el fet que els ens locals es vegin privats de la possibilitat destinar el superàvit generat a
les finalitats que considerin més importants per al seu àmbit territorial és un greuge que va en
detriment de la dotació de serveis i equipaments a la ciutadania de forma injustificada, atès el
compliments dels objectius d’estabilitat pressupostària.
Atès que per aquest motiu es considera necessari que es permeti que els ens locals
reinverteixin el superàvit de la forma que considerin més convenient segons les necessitats de
la ciutadania i del territori afectats.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR el Govern de l’Estat i els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat
perquè, per la via d’urgència, adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin reinvertir el seu
superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la mateixa quantia, en qualsevol
iniciativa que considerin oportuna per millorar la qualitat de vida de la ciutadania recolzant
els acords adoptats en aquest sentit per la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP).
Segon.- INSTAR els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, en previsió de la
tardana entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, la
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seva Disposició addicional noranta-dosena estableixi que el termini temporal per poder
realitzar la reinversió del superàvit de 2016 contempli els exercicis 2017 i 2018, tant en
relació amb els compromisos de despesa com amb les execucions. Per tant, es deixaria sense
aplicació el contingut del paràgraf segon de l’apartat 5 de la Disposició Addicional setzena
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en quant a la condició que la despesa executada l’any 2018
hagi d’estar compromesa l’any 2017, podent-se comprometre i executar la despesa durant els
any 2017 i 2018.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament
de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM, a l’FMC i a la FEMP."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

