Addenda al conveni signat entre l'Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura amb data 22
d'abril de 2003.
A la ciutat de Reus, el dia xxxxxxxxxxxxxxxxxx
REUNITS
D'una part; EL Sr. Carles Pellicer Punyed, en nom i representació de L'AJUNTAMENT DE REUS,
amb domicili a la plaça Mercadal, núm. 1, de Reus, i amb NIF número P4312500-D.
I de l'altra part; el Sr. Xavier Filella Fargas, en nom i representació del Centre de Lectura, amb
domicili al carrer Major, núm. 15, CP 43201, de Reus, i NIF G43014604.
ACTUEN
El primer fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
El segon, en la seva qualitat de President, en virtut de les facultats de representació que li
reconeix l'article 32 dels estatuts del Centre de Lectura.
I amb la compareixença del senyor Jaume Renyer i Alimbau, secretari general de l’Excm.
Ajuntament de Reus, als efectes previstos a l’article 2.h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal i la legitimació necessària per formalitzar aquest
acte i
MANIFESTEN
I.- Que en data 22 d'abril de 2003 l'Ajuntament de Reus va signar amb el Centre de Lectura un
conveni en el qual s'establien les línies de col·laboració entre ambdues parts amb l'objectiu
d'integrar la Biblioteca del Centre de Lectura a la xarxa de lectura pública de Reus.
II.- Que ambdues parts han expressat la voluntat d’actualitzar i explicitar els termes de l’aplicació
del conveni en relació a dos aspectes: d’una banda, la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus i
la seva relació amb la Xarxa de Lectura Pública de Reus i, de l’altra, les condicions de pagament i
la justificació de la subvenció anual de l’Ajuntament de Reus al Centre de Lectura de Reus per la
Biblioteca del mateix.
III.- En conseqüència, ambdues parts formalitzen el present document, que es regirà per les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Es modifica la clàusula segona del conveni signat el 22 d'abril de 2003, que restarà
amb el redactat que seguidament es transcriu:
« La integració de la Biblioteca del Centre de Lectura a la xarxa de lectura pública de Reus
comporta:

a) Garantir l'accés públic de tots els usuaris, fins als 23 anys, que es realitzarà mitjançant el
carnet corresponent del Sistema de Lectura Pública emès pel Servei Municipal de Biblioteques de
Reus, a les instal·lacions de la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus i possibilitar la consulta
en sala ordinària i el préstec interbibliotecari del fons a través d’aquest títol mateix.
Els posseïdors de la tarja de lectura pública podran sol·licitar a través de qualsevol de les
Biblioteques Municipals de Reus el préstec interbibliotecari a la Biblioteca del Centre de Lectura
dels llibres de la biblioteca que per la seva naturalesa puguin ser deixats en préstec. També a
través el Centre de Lectura les biblioteques municipals podran accedir, sense cost, al préstec
interbibliotecari de tot el catàleg de les Biblioteques Universitàries.
b) Facilitar al Servei Municipal de Biblioteques de Reus l’accés informàtic necessari per a la
creació d'eines avançades de cerca bibliogràfica per als usuaris a fi de facilitar l'ús i la consulta
del fons documental de la Biblioteca del Centre de Lectura que a data d’avui supera els 260.000
ítems. Els catàlegs públics existents són complementaris (Xarxa de Lectura Pública Generalitat i
Xarxa de Biblioteques Universitàries) . En aquest sentit, l’accés públic al catàleg de la Biblioteca
del Centre de Lectura de Reus es pot realitzar a través catàleg de les Biblioteques Universitàries
de Catalunya (CBUC) i a través del web del mateix Centre, www.centrelectura.cat
c) Identificar els espais informatius i de consulta de la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus
amb el logotip del Servei Municipal de Biblioteques de Reus, conjuntament amb les identificacions
pròpies; així com incloure’l a les comunicacions impreses o digitals de la Biblioteca del Centre de
Lectura de Reus.
d) Fer difusió pública de les condicions d’accés i ús de la Biblioteca del Centre de Lectura de
Reus, d’acord amb les previsions del conveni i d’aquest annex.
e) Posar en coneixement del Servei Municipal de Biblioteques de Reus els horaris d'atenció als
usuaris de la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus.
f) Facilitar al Servei Municipal de Biblioteques de l’Ajuntament de Reus les dades estadístiques
anuals relatives a la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus: nombre total d'usuaris atesos,
nombre consultes en sala, d’ítems lliurats en préstec, etc.
SEGONA.- S'eliminen per incongruència del nou redactat amb la clàusula segona, les clàusules
tercera a cinquena, que queden substituïdes per les següents:
TERCERA.- Facilitar l'accés als serveis de préstec interbibliotecari del Servei Municipal de
Biblioteques de Reus amb el carnet del Centre de Lectura de Reus.
QUARTA- Fer constar el logotip del Centre de Lectura de Reus a les comunicacions impreses
o digitals de les activitats realitzades conjuntament amb el Servei Municipal de Biblioteques de
Reus; a les realitzades amb el seu suport; així com a les campanyes de promoció i al web, on es
farà també un enllaç directe al www.centrelectura.cat.
CINQUENA- Organitzar conjuntament activitats de foment de la lectura, atenent a les
propostes suggeriments que sorgeixin de les comissions de treball que es determinin entre el
Servei Municipal de Biblioteques de Reus i el Centre de Lectura de Reus.
TERCERA.- Es fa constar, en referència a la clàusula sisena del conveni, pel que fa a
l’actualització anual dels imports de la subvenció, l'aplicació de la Disposició Transitòria de la Llei
2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.
QUARTA.- Es modifica la clàusula setena que restarà amb el redactat que seguidament es
transcriu:
« El pagament de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Reus al Centre de Lectura per

l’any 2017 i per a les anualitats successives es durà a terme de la següent manera:
a) Una bestreta del 90 % de l'import total de les subvencions, que s'efectuarà durant l'any
natural en quatre terminis: un 25% del total els mesos de gener, abril, juliol, un 15% del total a
l'octubre, en qualitat de pagament a compte amb la presentació d'una memòria d'activitats com
a lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per
executar les accions que són objecte de subvenció en virtut del present conveni.
b) Un darrer pagament, del 10% restant, que es faran efectius prèvia presentació, per part del
beneficiari de la subvenció, de la pertinent justificació.
El Centre de Lectura, per poder percebre el darrer pagament presentarà a l’Ajuntament de Reus la
següent documentació:
1. Una memòria del desenvolupament de l’acció subvencionada, del conjunt d'activitats
realitzades, efectuant un balanç de l’execució del servei fent especial esment als aspectes
que poden millorar-se i plantejant, si s’escau, alternatives a les dificultats detectades.
2. La justificació econòmica es farà, donat el seu import, mitjançant la presentació d'una
memòria econòmica acompanyada d'un informe d'auditor inscrit en el ROAC, en el qual
s'haurà de posar de manifest, en base a un sistema de comptabilitat analítica, l'aplicació de
la subvenció atorgada a les finalitats previstes en el present conveni i la verificació de la
memòria econòmica a presentar, la qual haurà de contenir el resultat econòmic de
l'activitat. Les despeses que es generin amb aquest informe d'auditor podran ser
imputades com a despeses de l'activitat en justificacions d'exercicis successius.
3. La justificació documental de la difusió feta del finançament de la Corporació municipal.
4. Un certificat de la beneficiària d’acord amb el qual les despeses justificades exclouen
impostos susceptibles de recuperació o compensació.
5. Les certificacions acreditatives d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Aquesta documentació es presentarà durant el primer trimestre de l’anualitat següent al període
que és objecte de justificació, de tal manera que el període per justificar l’activitat de l’any 2017
finalitza el dia 31 de març de 2018. En cap cas es realitzarà el pagament de cap bestreta
corresponent a l'anualitat següent fins que no s'hagi justificat l'anualitat anterior i aquesta hagi
estat aprovada per l'Ajuntament.
Els Centre de Lectura està obligat a comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, de
conformitat l'establert a l'art. 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
En cas de manca de justificació o de concurrència de les causes de reintegrament previstes a la
normativa aplicable, es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.
D’altra banda, si el beneficiari de la subvenció esdevingués deutor de la hisenda municipal i els
seus organismes, aquest deute es compensarà amb la subvenció atorgada.
CINQUENA.- S'afegeix a la clàusula desena l'obligació per part del Centre de Lectura de facilitar
al Servei Municipal de Biblioteques de l’Ajuntament de Reus un mínim de tres exemplars de cada
títol publicat pel Centre de Lectura de Reus; així com duplicats d’altres publicacions d'interès local
de la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus.

SISENA.- ES modifica la clàusula onzena en el sentit que la Comissió de Seguiment estarà
formada per l'Alcalde de Reus o regidor en qui delegui, el regidor amb competència en matèria de
Cultura, la persona que exerceixi les funcions de direcció del servei municipal de biblioteques, el
president del Centre de Lectura i el director de la biblioteca del Centre de Lectura. Podran assistir
acompanyats dels assessors que considerin convenients.
SETENA.- La present addenda produeix efectes des del dia 1 de gener de 2017. Tots aquells
aspectes regulats al conveni de 22 d'abril de 2003 i no modificats en la present addenda continuen
sent vigents.

