
 

 

El Centre de Lectura és una entitat privada sense afany de lucre, 

fundada l’any 1859 i  declarada d’utilitat pública l’any  2004. Les 

seves fonts d’ingressos provenen principalment dels recursos 

propis, com són les quotes abonades pels seus associats i les 

quotes generades per l’activitat de les seves Escoles, per les de 

cursos i altres tallers que s’hi imparteixen, també cal tenir en 

compte les aportacions personals dels socis que presten els seus 

serveis a l’entitat sense cap remuneració a canvi, com molts dels 

conferenciants i tots els directius, etc. Altres ingressos provenen 

de subvencions de l’administració pública, de convenis de 

col·laboració i, en menys mesura, dels lloguers d’espais: 

cafeteria, refugi Muste-Recansens, sales, aules. 

 

Totes les subvencions rebudes s’han adequat i realitzat en la 

seva totalitat tal i com estava previst. S’han assolit les condicions 

establertes i s’ha complert la finalitat per la qual es va concedir 

cada una de les subvencions.  

 

La Llei general de subvencions n. 38/2003, de 17 de novembre, 

en el seu article n. 13 parla dels requisits per obtenir la condició 

de beneficiari o entitat col·laboradora, el qual diu que poden 

obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les 

persones o entitats que estiguin en la situació que fomenta la 

concessió de la subvenció o en les que incorrin les 



circumstàncies previstes a les bases reguladores i a la 

convocatòria.  Per aquest motiu el Centre de Lectura sol·licita 

cada una de les subvencions d’acord amb els requisits establerts 

en les pròpies bases: ser una associació jurídica i entitat sense 

ànim de lucre, estar al corrent de pagament de les obligacions 

tributàries i de la seguretat social, i desenvolupar l’activitat, en la 

seva totalitat o parcialment, a què fa referència cada 

convocatòria. 

 

El Centre de Lectura dins del seu òrgan de govern compta amb la 

figura de l’Interventor General, essent aquest càrrec el que 

exerceix les tasques i els mecanismes de control intern en 

l’aspecte economicofinancer per al bon funcionament  i gestió de 

l’entitat. És realitza un seguiment de l’execució pressupostària i, 

a la vegada, de cada una de les subvencions rebudes per tal de 

garantir el correcte finançament i consecució dels objectius 

previstos de les activitats subvencionades en els terminis 

establers segons la normativa reguladora de cada subvenció. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUBVENCIONS i CONVENIS 2018 

INSTITUCIÓ  PROJECTE IMPORT 
AJUNTAMENT DE REUS 
 
Data signatura: 22/04/2003 
Data signatura addenda: 
29/03/2017 
Signat per: Carles Pellicer 
Punyet, alcalde de 
l’Ajuntament de Reus i Xavier 
Filella Fargas, president del 
Centre de Lectura 
Període de vigència: 25 anys 
 
 

CONVENI 
Aquest conveni te com objectiu la 
integració de la Biblioteca del Centre de 
Lectura a la xarxa de lectura pública de 
Reus en les següents condicions  
 
a) L’accés pública dels joves reusencs 
fins els 23 any a  la Biblioteca del Centre 
de Lectura 
 
b) La connexió entre els catàlegs de la 
Biblioteca del Centre de Lectura i el 
Servei Municipal de Biblioteques i 
traspàs d’informació especialitzada. 
 
c) L’establiment de préstec 
interbibliotecari entre les biblioteques 
per consulta en sala mitjançant un 
reglament que n’establirà les condicions 
i restriccions. 
 
d) Accés públic al catàleg de Biblioteca 
del Centre de Lectura mitjançant 
internet (Administració Oberta 
Municipal). 
 
Hi ha una comissió de seguiment 
formada per l’alcalde  de l’Ajuntament 
de Reus i el president del Centre de 
Lectura 
 
Durada: gener-desembre de 2018 
Grau d’execució: 100% 

   110.013,67 € 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per al foment del català. 
Projecte: “Vivim i divertim-nos en 
català” 
 
Durada: 01/06/2018 – 31/12/2018 
Grau d’execució: 100% 

4.400,00 € 
 



GENERALITAT DE CATALUNYA.  
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per formació i documentació 
relacionades amb la cultura popular i 
tradicional catalana. 
Projecte: “Els goigs del llegat de la 
família Prats” 
 
Durada:  gener-desembre de 2018 
Grau d’execució: 100% 

3.268,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per activitats culturals 
relacionades amb la cultura  popular i 
tradicional catalana. 
Projecte: “Activitats de foment i difusió 
culturals” 
 
Durada: gener-desembre de 2018 
Grau d’execució: 100% 

14.474,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per a projectes artístics de 
caràcter professionals de formació, 
exhibició i difusió de les arts visuals. 
Projecte: “Art al Centre de Lectura” 
 
Durada:  gener-desembre de 2018 
Grau d’execució: 100% 

7.064,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per activitats literàries, 
promoció i difusió de la literatura 
catalana. 
Projecte: “Escola de Lletres” 
 
Durada: gener-desembre de 2018 
Grau d’execució: 100% 

4.684,00 € 

DIPUTACIÓ  DE TARRAGONA Subvenció per l'execució de les activitats 
culturals de l'entitat. 
 
Durada: gener-desembre de 2018 
Grau d’execució: 100% 

15.000,00 € 

AJUNTAMENT DE REUS 
PATRONAT DE TURISME  

Subvenció concedida per a la difusió del 
Concurs Exp. Nacional de Roses 
 
Durada: maig de 2018 
Grau d’execució: 100% 

4.000,00 € 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA Subvenció per al “Memorial per la Pau 
Josep i Liesel Vidal”· 
 
Durada: abril-octubre de 2018 
Grau d’execució:100% 

3.266,27 € 

AJUNTAMETN DE REUS. 
INSTITUT MUNICIPAL REUS 
CULTURA 

Subvenció a les activitats de foment i 
difusió culturals  
 

11.446,58 € 



 

 

 

 

 

 

 

Durada: gener-desembre de 2018 
Grau d’execució: 100% 

GENERALITAT DE CATALUNYA Subvenció per a projectes de recuperació i 
foment de la memòria democràtica, i de 
promoció de la pau i dels drets humans, per 
a l’any 2017 
Projecte: I cicle Pau i drets humans 
 
Subvenció anul·lada 
 

-6.661,68 € 


