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RELACIÓ D’AJUTS I SUBVENCIONS CONCEDIDES PER PART DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
EXERCICI 2011 
 
Subvenció al Projecte del Banc d’aliments: 
 
Subvenció per donar suport a les families amb necessitats d’aliments, a través de la 
Plataforma d’Aliments i atendre a les persones amb necessitats de llar a la Residència 
Rosa Oriol, fent el seguiment de les persones i families amb risc d’exclusió social. 
 
Import 30.000 € 
 
INFORMACIÓ RELATIVA AL CONTROL FINANCER: 
 
L’entitat porta una comptabilitat per projectes que permet coneixer els ingressos i les 
despeses de cada un d’ells i el detall dels recursos financers aplicats i rebuts. 
 
L’entitat, dintre dels mes de febrer de l’exercici 2011, va presentar la documentació de 
totes les despeses dels projectes al Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Manresa, comprovant que era correcte la documentació presentada. 
 
EXERCICI 2012 
 
Subvenció al Projecte del Banc d’aliments: 
 
Subvenció per donar suport a les families amb necessitats d’aliments, a través de la 
Plataforma d’Aliments i atendre a les persones amb necessitats de llar a la Residència 
Rosa Oriol, fent el seguiment de les persones i families amb risc d’exclusió social. 
 
Import 50.000 € 
 
INFORMACIÓ REFERIDA AL CONTROL FINANCER: 
 
L’entitat porta una comptabilitat per projectes que permet coneixer els ingressos i les 
despeses de cada un d’ells i el detall dels recursos financers aplicats i rebuts. 
 
L’entitat, dintre dels mes de febrer de l’exercici 2013, va presentar la documentació de 
totes les despeses dels projectes al Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Manresa, comprovant que era correcte la documentació presentada. 
 
EXERCICI 2013 
 
Subvencions als Projectes de Banc d’aliments i Residència per gent sene llar: 
 
Subvenció per donar suport a les families amb necessitats d’aliments, a través de la 
Plataforma d’Aliments i atendre a les persones amb necessitats de llar a la Residència 
Rosa Oriol, fent el seguiment de les persones i families amb risc d’exclusió social. 
 
Import 45.000 € 
 
INFORMACIÓ RELATIVA AL CONTROL FINANCER: 
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L’entitat porta una comptabilitat per projectes que permet coneixer els ingressos i les 
despeses de cada un d’ells i el detall dels recursos financers aplicats i rebuts. 
 
L’entitat, dintre dels mes de febrer de l’exercici 2013, va presentar la documentació de 
totes les despeses dels projectes al Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Manresa, comprovant que era correcte la documentació presentada. 
 
EXERCICI 2014 
 
Subvencions als Projectes de Banc d’aliments i Residència per gent sene llar: 
 
Subvenció per donar suport a les families amb necessitats d’aliments, a través de la 
Plataforma d’Aliments i atendre a les persones amb necessitats de llar a la Residència 
Rosa Oriol, fent el seguiment de les persones i families amb risc d’exclusió social. 
 
Import 45.000 € 
 
INFORMACIÓ RELATIVA AL CONTROL FINANCER: 
 
L’entitat porta una comptabilitat per projectes que permet coneixer els ingressos i les 
despeses de cada un d’ells i el detall dels recursos financers aplicats i rebuts. 
 
L’entitat, dintre dels mes de febrer de l’exercici 2013, va presentar la documentació de 
totes les despeses dels projectes al Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Manresa, comprovant que era correcte la documentació presentada. 
 
EXERCICI 2015 
 
Subvencions als Projectes de Banc d’aliments i Residència per gent sene llar: 
 
Subvenció per donar suport a les families amb necessitats d’aliments, a través de la 
Plataforma d’Aliments i atendre a les persones amb necessitats de llar a la Residència 
Rosa Oriol, fent el seguiment de les persones i families amb risc d’exclusió social. 
 
Import 47.700 € 
 
INFORMACIÓ RELATIVA AL CONTROL FINANCER: 
 
L’entitat porta una comptabilitat per projectes que permet coneixer els ingressos i les 
despeses de cada un d’ells i el detall dels recursos financers aplicats i rebuts. 
 
L’entitat, dintre dels mes de febrer de l’exercici 2013, va presentar la documentació de 
totes les despeses dels projectes al Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Manresa, comprovant que era correcte la documentació presentada. 
 
EXERCICI 2016 
 
Subvencions als projectes de Banc d’Aliments i Residència per gent sense llar. 
 
Subvenció per donar suport a les families amb necessitats d’aliments, a través de la 
Plataforma d’Aliments i atendre a les persones amb necessitats de llar a la Residència 
Rosa Oriol, fent el seguiment de les persones i families amb risc d’exclusió social. 
 
Import 49.150 € 
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INFORMACIÓ RELATIVA AL CONTROL FINANCER: 
 
L’entitat porta una comptabilitat per projectes que permet coneixer els ingressos i les 
despeses de cada un d’ells i el detall dels recursos financers aplicats i rebuts. 
 
L’entitat, dintre dels mes de febrer de l’exercici 2017, va presentar la documentació de 
totes les despeses dels projectes al Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Manresa, comprovant que era correcte la documentació presentada. 
 
 
 


