
 
 

INSTITUCIÓ  PROJECTE QUANTITAT 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

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

 
4.166,00 € 
 

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” 

 
2.565,00 € 

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” 

 
8.470,00 € 

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” 

 
7.121,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
DEPARTAMENT DE CULTURA 
OSIC 

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

 
11.860,00 € 

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

 
20.000,00 € 

AJUNTAMENT DE REUS 
INSTITUT MUNICIPAL REUS 
CULTURA 

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

 
4.555,59 € 

AJUNTAMENT DE REUS 
Sub. Memorial per la Pau 
Josep i Liesel Vidal 

1.519,90 € 

 
BIBLIOTECA XAVIER AMOROS 
 

Conveni d’Integració xarxa 
biblioteques municipals 

110.013,67 € 
 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE CULTURA 

COVID19 (Despeses estructorals) 5.000,00 € 

SUBVENCIONS APROVADES  OFICIALS – 2021 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE CULTURA 

COVID19 (Reducció 
d’aforaments) 

1.975,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE CULTURA 

Adquisició material tecnològic 5.000,00 € 

AJUNTAMENT DE REUS 
REUS PROMOCIÓ 

Concurs Exposició de Roses 4.000,00 € 

FEDERACIÓ EXCURSIONISTA DE 
CATALUNYA 

Subv. llicències majors 
tramitades  

216,00 € 

FEDERACIÓ EXCURSIONISTA DE 
CATALUNYA 

Subv. extraordinària any COVID 
2020 

167,50 € 

 
Drets de cessió d’ús del 
Teatre Bartrina 

         
200,19 € 

 
 
Total: 

 
186.829,85 € 
 



 
 

SUBVENCIONS NO OFICIALS - CONVENIS – DONACIONS – 2021 

 

INSTITUCIÓ PROJECTE QUANTITAT 

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

INSTITUT RAMON MUNTANER 

Subvencions per a jornades, 
congressos, etc. 
Projecte: “Els impactes del 
covid a les escoles, nous 
projectes i noves maneres 
d’educar”” 

          
1.282,50 € 

INSTITUT RAMON MUNTANER 

Subvencions per a l’edició de 
llibres, revistes, etc. 
Projecte: edició de les actes 
de les jornades sobre “200 
anys del Trienni Liberal a 
Reus i el Camp de 
Tarragona”. 

1.081,25 € 

FEDERACIÓ D’ATENEUS DE 
CATALUNYA 

Subvenció IMPULSA’T per a 
entitats federades 

500,00 € 

URV Antena del coneixement 6.000,00 € 

FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS 
Projecte. Jornades: “1920. El 
Centre de Lectura: Una entitat 
amb projecció ciutadana” 

4.500,00 € 

FUNDACIÓ MÚTUA CATALANA 
Jornades: “Els impactes del covid 
a les escoles, nous projectes i 
noves maneres d’educar”  

2.000,00 € 

FAMITEX INVERSIONS 
Biblioteca infantil i Escola de 
Dansa 

5.000,00 € 

OBRA SOCIAL LA CAIXA 
Programa social i dinamitzador 
per a col·lectius desafavorits 

7.000,00 € 

ASSOCIACIÓ VIDAL LLECHA Memorial per la Pau 8.000,00 € 

GESTORIA ESTIVILL Exposició de Roses 1.000,00 € 

ADQUISA Exposició de Roses 600,00 € 

FEDERACIÓ ATENEUS DE 
CATALUNYA 

BEQUES (Tots hi tenim Lloc) curs 
2020/2021 

236,25 € 

FEDERACIÓ ATENEUS DE 
CATALUNYA 

BEQUES (Tots hi tenim Lloc) curs 
2021/2022 

625,00 € 



 
 

EMILI MIRÓ SALVAT SA Donatiu. Activitats culturals 1.300,00 € 

XAVIER GUIX AGUILAR Donatiu. Activitats culturals 1.200,00 € 

JOAN SABATÉ MIRALLES Donatiu. Activitats culturals 600,00 € 

MARTINA SCHOOL, SL Donatiu. Activitats culturals 500,00 € 

AKAHATO CONSUKTORS SL Donatiu. Activitats culturals 1.000,00 € 

MANEL RIFATERRA GUALLART Donatiu. Activitats culturals 1.500,00 € 

IGEWIN RENEWABLE Donatiu. Activitats culturals 500,00 € 

JUAN ANDRES ALFONSO Donatiu. Activitats culturals 1.500,00 € 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ARCADIA 

Donatiu. Activitats culturals 1.085,78 € 

JOSEP SISQUELLES Donatiu. Activitats culturals 500,00 € 

 TOTAL 
     

     62.510,78€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

TRASPASSADES A RESUTAT DE L’EXERCICI 

INSTITUCIÓ PROJECTE QUANTITAT 

MINISTERIO DE CULTURA 
 

 5.000,00 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA.  
 

 5.666,67 € 

 Total: 
10.666,67 € 

 

 

SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITAL  

INSTITUCIÓ PROJECTE QUANTITAT 

  
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

 
Ampliació i adequació del Centre 247.325,60 € 

 
AJUNTAMENT DE REUS 

 
Ampliació i adequació del Centre 175.000,00 € 

 Total: 
422.325,60 € 

 

 

DENEGADES / NO RESOLTES 

INSTITUCIÓ PROJECTE 
QUANTITAT 

SOL·LICITADA 
ESTAT 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA, CULTURA 
INTERVENCIONS 
ARQUEOLÒGIQUES 

Ampliació Centre de Lectura 
 

 Denegada 

MINISTERIO DE 
FOMENTO  

Pau i drets humans  Denegada 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

Millora i restauració  Denegada 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

Restauració d’immobles 
declarats BCIL 

 Denegada 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA. MEMORIAL 
DEMOCRÀTIC 

Projecte Memorial Vidal 
Llecha 

 Denegada 



 
 

75%

25%

SUBVENCIONS OFICIALS,    
DONACIONS,CONVENIS  I AJUTS 2021

Subvencions Oificials

Ajuts privats

249.340,63 €

11%

9%

16%

62%

2%

SUBVENCIONS: PUBLIQUES / PRIVADES  2021

oficials

privades

conveni X Amoros

Subv. Of. de capital

Tras. A resultat

682.332,90 €

 

  



 
 

CONVENIS 

 
 

Conveni de col·laboració entre Repsol i el Centre de Lectura 
 
El 19 de desembre de 2016 es va signat el conveni amb Repsol. Aquest conveni 
respon a un dels objectius prioritaris de Repsol a establir compromisos establerts 
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 i 2021 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 altes estudiants URV. 
Data signatura conveni: juny de 2010  
Durada conveni: 3 anys prorrogables automàticament d’any en any. 
 
Aquest any 2021. El conveni amb la URV, Campus extens s’ha actualitzat per 
adaptar-lo als models d’altres antenes. Es mantenen els acords generals i tindria 
una vigència de quatre anys, s’afegeix una addenda que recull els aspectes 
econòmics per a l’exercici 2021 i que caldrà renovar anualment. 
 
 
  
Conveni de col·laboració: Ajuntament de Reus / CdL 
 
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 signat 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. 
 
El dia 1 de maig de 2021, es signa un nou conveni amb Grup Teixidó per a donar 
suport a les propostes “contes per somiar” i “Balla amb el Centre de Lectura”, aquest 
conveni s’ha signat per tres anys: 2021, 2022 i 2023, amb una aportació anual de 
5.000 € 
 
Conveni de col·laboració: Fundació Privada Mútua Catalana 
Aquest conveni s’ha signat el dia 21 de juliol de 2021, per la col·laboració de la 
Fundació Privada Mútua Catalana en el desenvolupament de les jornades “Els 
impactes del COVID a les escoles” 
 
 
 
Conveni entre l’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura 
 
El 22 de desembre de 2021, es signa un conveni entre l’Ajuntament de Reus i el 
Centre de Lectura per a la col·laboració en el desenvolupament del projecte de 
remodelació parcial i ampliació (Fase 1, subfase 1.2) pel carrer de la Purissima 
Concepció del Centre de Lectura. La aportació econòmica és de 175.000,00 € El 
compte justificatiu caldrà presentar-lo abans del 30 de setembre de 2022.  
 
 
 
 
 

  



 
 

ALTRES CONVENIS DE COL·LABORACIÓ PER 
ACTIVITATS CULTURALS, SENSE PRESTACIÓ 
ECONÒMICA 
 
 
Conveni amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
El 9 de desembre de 2021, s’ha renovat i actualitzat el conveni de col·laboració 
entre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Centre de Lectura per la 
cessió de la producció impresa de l’ICGC. 
L’anterior conveni es va signar el 15 de juny de 1995 
 
 
Conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la 
Fundació Jaume Bofill, l’Ajuntament de Reus 
El 27 d’octubre de 2021, S’ha signat un conveni entre l’Administració de la 
generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Educació, la Fundació jaume 
Bofill, l’Ajuntament de Reus i el centre de Lectura per a desenvolupar el programa 
MAGNET, aliances per a l’èxit educatiu. 
L’objectiu del conveni és establir la col·laboració que ha de permetre el 
desenvolupament d’un projecte MAGNET a l’Escola Rubió i Ors de Rues, amb 
l’objectiu d’acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d’un programa 
educatiu innovador en aliança amb una institució d’excel·lència, en aquest cas el 
Centre de Lectura de Reus, per tal de reduir la segregació escolar, afavorir la 
igualtat d’oportunitats educatives i avançar en l’èxit educatiu de tots els alumnes i 
millorar l’èxit acadèmic, incrementant el prestigi del Centre educatiu en el seu entorn 
i aconseguir una composició social del centre educatiu més equilibrada respecte el 
seu territori de referència 
 
Conveni amb l’Institut Municipal Reus Cultura/Museu Salvador Vilaseca 
El 9 de desembre de 2021, s’ha signat un conveni de col·laboració entre l’institut 
Municipal Reus Cultura i el Centre de Lectura per a l’organització conjunta 
d’activitats com és l’exposició “El Reus de les sis copes, Joan Sabater i l’època 
daurada de l’Hoquei”, per la qual se’ns cedirà sense cost la sala petita del Museu 
Salvador Vilaseca de la Rabal Santa Anna, on estarà exposada. Per altra banda 
també col·laborarà en l’assessorament tècnic en les jornades “L’extrema dreta a la 
Catalunya contemporània” 
 
Conveni amb la Unió de Botiguers de Reus 
El 14 de setembre de 2021, s’ha signat un conveni entre la Unió de Botiguers de 
Reus i el Centre de Lectura amb l’objectiu de col·laborar conjuntament amb el 
desenvolupament d’activitats i difusió de les mateixes, així com avantatges per als 
socis d’ambdues entitats.  
 
 

 


