Expedient: 2021/863/1641
INFORME SOBBRE L’ACOMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DE LES
INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES

D’acord amb el que determina la Disposició Addicional setzena del Text Refós
de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovada pel Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, l’interventor que subscriu emet el següent informe relatiu
al grau de compliment dels criteris previstos en l’esmentada disposició
addicional:
Primer.- L’Ajuntament d’Esplugues està al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries amb la Seguretat Social.
Segon.- L’ Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2020
va aprovar una modificació de crèdit finançada amb inversions financerament
sostenibles a l’empara de la següent normativa:
El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en
matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, en el seu
article 6.1 i 6.2 estableix:
“1. Amb efectes de l'apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, les entitats locals podran destinar el 2020, com a màxim, el 7 per
cent del saldo positiu corresponent a l'any 2019 que resulti de l'aplicació de les
regles de l'apartat 2 de aquella disposició addicional, per a finançar despeses
d'inversió en vehicles elèctrics purs o amb etiqueta ambiental ZERO, llevat del
cas que s'acrediti que no hi ha vehicles ZERO que compleixin amb les
necessitats mínimes de servei, en aquest cas podran substituir-se per vehicles
amb l'etiqueta ECO, i en infraestructures de recàrrega per a l'ús dels vehicles
adquirits, que es destinin a la prestació dels serveis públics de recollida,
eliminació i tractament de residus , seguretat i ordre públic, protecció civil,
prevenció i extinció d'incendis i de transport de viatgers.”
Tercer. - L’Estat d’execució de les despeses declarades financerament
sostenibles en l’expedient de modificació de crèdits aprovat pel ple municipal
de data 27 de juliol de 2020 ha estat la següent

PARTIDA

11 13200 62400
11 13200 62300

DENOMINACIÓ
ADQUISICIÓ DOS VEHICLES
ELÈCTRICS
ADQUISCIÓ PUNT DE CÀRREGA
PER VEHICLES ELÈCTRICS
TOTAL

Esplugues de Llobregat, 29 de gener de 2021
L’INTERVENTOR

Javier Vicen Encuenta

Import
obligacions
Import adjudicació reconegudes

94.079,92

0,00

7.018,00

0,00

101.097,92

0,00

