
 

INSTITUCIÓ  PROJECTE QUANTITAT 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per al foment del 
català. 
Projecte: “Vivim i divertim-
nos en català” 

 
4.128,00 € 

 

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” 

 
5.749,00 € 

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” 

 
8.510,00 € 

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” 

 
5.685,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

Subvenció per activitats 
literàries, promoció i difusió 
de la literatura catalana. 
Projecte: “Escola de Lletres” 

 
12.000,00 € 

DIPUTACIÓ  DE TARRAGONA Subvenció per l'execució de 
les activitats culturals de 
l'entitat i Memorial Per la Pau 

 
15.000,00 € 

AJUNTAMETN DE REUS 
INSTITUT MUNICIPAL REUS 
CULTURA 

Subvenció a les activitats de 
foment i difusió culturals 
(2020) 

 
9.838,57 € 

AJUNTAMENT DE REUS Sub. Memorial per la Pau 
Josep i Liesel Vidal 1.000,00 € 

 
BIBLIOTECA XAVIER AMOROS 
 

Conveni d’Integració xarxa 
biblioteques municipals 

110.013,67 € 
 

SUBVENCIONS OFICIALS – 2020 



 

 

SUBVENCIONS NO OFICIALS - CONVENIS – DONACIONS - 2020 

INSTITUCIÓ PROJECTE QUANTITAT 

REPSOL PETROLEO 
 Membre d’honor del CdL 15.000,00 € 

INSTITUT RAMON MUNTANER Subvencions per a jornades, 
congressos, etc. 
Projecte: “Present i futur de la 
llengua catalana”” 

          
         840,00 € 

INSTITUT RAMON MUNTANER Subvencions per a l’edició de 
llibres, revistes, etc. 
Projecte: edició de les actes 
de les jornades sobre 
“Present i futur de la llengua 
catalana”. 

       
     970,00 € 

FEDERACIÓ D’ATENEUS DE 
CATALUNYA 

Subvenció impulsa’t per a 
entitats federades 

      450,00 € 

URV Antena del coneixement  
6.000,00 € 

FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS Projecte “Memorial Pere 
Anguera” 5.000,00 € 

FUNDACIÓ MÚTUA CATALANA Jornades: “Present i futur de la 
llengua catalana”  2.500,00 € 

FAMITEX INVERSIONS Biblioteca infantil i Escola de 
Dansa 5.000,00 € 

PAKU PALLARÉS Activitats culturals 5.000,00 € 

ASSOCIACIÓ VIDAL LLECHA Memorial per la Pau 8.000,00 € 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE CULTURA COVID19 (Cessament d’activitat) 5.000,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE CULTURA 

COVID19 (Cancel·lació 
d’espectacles) 1.375,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE CULTURA COVID19 (Extraescolars) 3.500,00 € 



 

TRASPASSADES A RESUTAT DE L’EXERCICI 

INSTITUCIÓ PROJECTE QUANTITAT 

MINISTERIO DE CULTURA 
  10.000,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
  17.000,00 € 

 Total: 27.000,00 € 
 

 

 

SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITAL  

INSTITUCIÓ PROJECTE QUANTITAT 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
 Ampliació i adequació del Centre 100.000,00 € 

 Total: 100.000,00 € 
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CONVENIS 

 
 
Conveni de col·laboració entre Repsol i el Centre de Lectura 
 
El 19 de desembre de 2016 es va signar el conveni amb Repsol. Aquest 
conveni respon a un dels objectius prioritaris de Repsol d’establir compromisos 
amb els entorns en els quals desenvolupa les seves activitats industrials.  Per 
aquest motiu el Centre de Lectura incorporarà com a Membre d’Honor de 
l’entitat a Repsol durant els tres propers anys que durarà aquest conveni per tal 
de contribuir al mecenatge de l’entitat i afavorir la seva oferta de serveis i 
activitats culturals. Repsol aportarà a partir de l’any 2016 i fins el desembre de 
2018  la quantitat anual de 20.000 €. 
El 17 de setembre de 2018 es renova el conveni per tres anys més: 2019, 2020 
i 2021; amb les mateixes condicions. Tot i que des de Repsol ens han notificat 
que per aquest any 2020 l’aportació haurà de ser de 15.000 €. 
 
 
Conveni entre la URV i el Centre de Lectura 
 
Per la implantació del Campus Extens de la URV. Un projecte que pretén 
contribuir al progrés de les comarques meridionals de Catalunya.  
Per assumir les despeses d’organització, dinamització i direcció de l’Antena la 
URV farà una aportació de 6.000,00 € anuals. 
Altres condicions: preus especials quotes de socis per altres estudiants URV. 
Data signatura conveni: juny de 2010  
Durada conveni: 3 anys prorrogables automàticament d’any en any. 
 
  
Conveni de col·laboració: Ajuntament de Reus / Centre de Lectura 
 
Integració de la Biblioteca del Centre de Lectura a la xarxa de lectura pública 
de Reus. 
Data signatura del conveni: 22 d’abril de 2003 
L’any 2017 es va signar una addenda al conveni que modifica lleugerament 
algun dels articles del conveni inicial. A la clàusula tercera d’aquesta addenda 
hi diu: 
 
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 



 

 
Conveni de col·laboració: Teixidó òptics 
 
Aquest conveni respon a la voluntat de col·laboració de l’empresa reusenca 
Teixidó òptiques amb el Centre de Lectura per potenciar activitats de l’Escola 
de Dansa i de la Biblioteca infantil. Constarà com a soci d’Honor de l’entitat. 
El conveni s’ha signat per tres anys (2016, 2017 i 2018) i es podrà renovar 
tàcitament per les parts de manera anual. L’aportació serà de 5.000 € anuals. 
El conveni es va signar el 5 de setembre de 2016. 
El 19 d’octubre de 2019 se signa la renovació del conveni per l’any 2019 amb 
les mateixes condicions. 
Pel que fa al 2020 s’han presentat noves propostes de col·laboració que s’han 
acceptat. 
 
 


