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DIPUTACIÓ DE LLEIDA
COOPERACIÓ MUNICIPAL
Aprovació definitiva de la modificació de les Bases reguladores de subvencions a atorgar a entitats locals
del territori de Lleida per al finançament d’interessos derivats de la concertació d’operacions de préstec per
al finançament d’inversions
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el 24 de gener de 2013, va aprovar inicialment la
modificació de la “Base Sisena. Llindar de la subvenció”, derivada de les noves necessitats de les entitats
locals en matèria de funcionament.
Atès que, durant el període d’informació pública no s’han presentat reclamacions ni/o al·legacions, aquests
esdevenen definitius.
De conformitat amb el que disposen els articles 313 i 160 del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS),
es dóna publicitat al text íntegre de l’article modificat:
“Sisena. Llindar de la subvenció
L’import màxim de referència, calculat sobre el capital inicialment concedit per l’entitat de crèdit i no sobre el
capital pendent d’amortitzar en cada moment, que permet una línia especial de finançament es fixa en
150.253,03 € per a cada ajuntament, entitat menor descentralitzada, mancomunitat de municipis o consell
comarcal. La durada de l’operació de crèdit que es concerti no pot ser inferior a 2 anys ni superior a 15,
inclosos, en el seu cas, els períodes de carència, que no seran superiors a dos anys.
Es pot sol·licitar la subvenció dels interessos d’una o de més operacions de préstec, sempre amb el límit
total màxim de referència.
En cas que es subvencioni els interessos d’un o més préstecs la qual cosa comporti estar al límit màxim de
referència, no es podrà sol·licitar una nova subvenció dels interessos d’un préstec fins que no s’hagi
amortitzat la meitat del capital dels préstecs concertats, considerats individualment, saldo que servirà de
base per una nova petició, sempre amb el límit total màxim de referència.
En la petició de noves subvencions d’interessos es podrà acumular l’import no concertat fins al límit màxim
de referència amb els que es derivin de les operacions que hagin estat amortitzades en la meitat o més del
capital concertat.”
Lleida, 18 de març de 2013
El president, Joan Reñé i Huguet
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana
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