
 
 

AJUTS I SUBVENCIONS DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

 
 

EXERCICI 2011 
 
 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
Subvenció al Projecte de la Plataforma dels 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 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 
 

AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
Subvenció al Projecte de la Plataforma dels 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 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 

 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
Subvencions als Projectes de la Plataforma dels 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 45.000 €.  
 
INFORMACIÓ RELATIVA AL CONTROL FINANCER: 2 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 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 

 
 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
Subvencions als Projectes de la Plataforma dels 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 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 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.  
 
GENERALITAT DE CATALUNYA: DEPARTAMENT 
DE BENESTAR SOCIAL 
 
Subvencions als projectes de Banc d’aliments i Residència per a gent 
sense sostre: 300 AJUDES ECONÒMIQUES A FAMILIES EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT IMPORT 1.500 € 301 PRESTACIONS DIRECTES O 
INDIRECTES A FAMILIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT IMPORT 
60.774 €  
 
Subvenció Total 62.274 € 
 
 

EXERCICI 2015 
 
 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
Subvencions als Projectes de la Plataforma dels 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 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 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. 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA: DEPARTAMENT 
DE BENESTAR SOCIAL 
 



Subvencions als projectes de Banc d’aliments i Residència per a gent 
sense sostre Programa G-1:  
 
Manteniment d’activitats de suport o complementàries vinculades a prestació 
de serveis socials.  
 
• Residència per gent sense sostre, dotació de la subvenció: 58.100 €  
• Plataforma dels aliments, dotació de ls subvenció: 5.100 €  
Subvenció total del Departament de Benestar Social: 63.200 € 

 
EXERCICI 2016 

 
GENERALITAT DE CATALUNYA: Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Subvencions als projectes de la Plataforma d’Aliments i Residència per a 
gent sense sostre i Pisos d’acollida. 
 
Programa G-1: Manteniment d’activitats de suport o complementàries 
vinculades a la prestació de serveis socials. 
 

• Residència per a gent sense sostre, dotació de la subvenció:           
58.100 € 

• Plataforma d’Aliments,             dotació de la subvenció:             5.100 € 
 
Programa D-2: Activitats de caràcter singular, suport al diàleg intercultural, 
empoderament de joves i dones. 
 

• El Cosidor, espai d’aprenentatge, convivència i inclusió, dotació de 
la subvenció:                                                                                               
1.426 € 

 
Programa D-3: Activitats de promoció d’igualtat d’oportunitats mitjançant 
inserció laboral. • Taller de formació de costura per a dones: 2.700 €  
 
Subvenció total del Departament de Benestar Social: 65.900 € 
 
Programa D-9: Serveis d’acollida residencial per a persones immigrades. 
 

• Pisos d’acollida, dotació de la subvenció:                                              
4.130 € 

 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
 



• Subvenció al Projecte de la Plataforma d’Aliments i a la Residència 
per a gent sense sostre:                                                                                 
54.150 € 

 
INFORMACIÓ RELATIVA AL CONTROL FINANCER: L’entitat porta una 
comptabilitat per projectes que permet conèixer 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 2018, va presentar la documentació de totes les 
despeses dels projectes al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a 
l’Ajuntament de Manresa, comprovant que era correcte la documentació 
presentada. 

 
EXERCICI 2017 

 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA: Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Subvencions als projectes de la Plataforma d’Aliments i Residència per a 
gent sense sostre i Pisos d’acollida. 
 
Programa G-1: Manteniment d’activitats de suport o complementàries 
vinculades a la prestació de serveis socials. 
 

• Residència per a gent sense sostre, dotació de la subvenció:           
58.100 € 

• Plataforma d’Aliments,                       dotació de la subvenció:             
5.100 € 

 
Programa D-2: Activitats de caràcter singular, suport al diàleg intercultural, 
empoderament de joves i dones. 
 

• El Cosidor, espai d’aprenentatge, convivència i inclusió, dotació de 
la subvenció:                                                                                                  
1.426 € 

 
Programa D-9: Serveis d’acollida residencial per a persones immigrades. 
 

• Pisos d’acollida, dotació de la subvenció:                                              
4.130 € 

 
 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
 



• Subvenció al Projecte de la Plataforma d’Aliments i a la Residència 
per a gent sense sostre:                                                                                 
54.150 € 

 
INFORMACIÓ RELATIVA AL CONTROL FINANCER: L’entitat porta una 
comptabilitat per projectes que permet conèixer 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 2018, va presentar la documentació de totes les 
despeses dels projectes al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a 
l’Ajuntament de Manresa, comprovant que era correcte la documentació 
presentada. 
 
 

EXERCICI 2018 
 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA: Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Subvencions als projectes de la Plataforma d’Aliments i Residència per a 
gent sense sostre. 
 
Programa G-1: Manteniment d’activitats de suport o complementàries 
vinculades a la prestació de serveis socials. 
 

• Residència per a gent sense sostre, dotació de la subvenció:           
58.100 € 

• Plataforma d’Aliments,                       dotació de la subvenció:             
5.100 € 

 
GENERALITAT DE CATALUNYA: Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
 
Subvenció al projecte Pisos d’acollida, dotació de la subvenció:       23.851 € 
 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
Subvenció al Projecte de la Plataforma d’Aliments i a la Residència per a 
gent sense sostre:                                                                                 54.150 € 
 
INFORMACIÓ RELATIVA AL CONTROL FINANCER: L’entitat porta una 
comptabilitat per projectes que permet conèixer els ingressos i les despeses de 
cada un d’ells i el detall dels recursos financers aplicats i rebuts. L’entitat, dins 
del termini reglamentari va presentar la documentació de totes les despeses 
dels projectes al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’Agència 



d’Habitatge de Catalunya i a l’Ajuntament de Manresa, comprovant que era 
correcte la documentació presentada. 
 

 
 

 
EXERCICI 2019 

 
 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
Subvenció al Projecte de la Plataforma d’Aliments i a la Residència per a 
gent sense sostre:                                                                                 54.150 € 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA: Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Subvencions als projectes de la Plataforma d’Aliments i Residència per a 
gent sense sostre. 
 
Programa G-1: Manteniment d’activitats de suport o complementàries 
vinculades a la prestació de serveis socials. 
 

• Residència per a gent sense sostre, dotació de la subvenció:           
58.100 € 

• Plataforma d’Aliments,                       dotació de la subvenció:             
5.100 € 

 
GENERALITAT DE CATALUNYA: Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
 
Subvenció al projecte Pisos d’acollida, dotació de la subvenció:  39.633,70 € 
 
INFORMACIÓ RELATIVA AL CONTROL FINANCER: L’entitat porta una 
comptabilitat per projectes que permet conèixer els ingressos i les despeses de 
cada un d’ells i el detall dels recursos financers aplicats i rebuts. L’entitat, dins 
del termini reglamentari va presentar la documentació de totes les despeses 
dels projectes al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya i a l’Ajuntament de Manresa, comprovant que era 
correcte la documentació presentada. 
 
 



 

 
 
 

 
 

EXERCICI 2020 
 
 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
Subvenció al Projecte de la Plataforma d’Aliments i a la Residència per a 
gent sense sostre:                                                                                 54.150 € 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA: Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Subvencions als projectes de la Plataforma d’Aliments i Residència per a 
gent sense sostre. 
 
Programa G-1: Manteniment d’activitats de suport o complementàries 
vinculades a la prestació de serveis socials. 
 

• Residència per a gent sense sostre, dotació de la subvenció:           
58.100 € 

• Plataforma d’Aliments,                       dotació de la subvenció:             
5.100 € 

 
GENERALITAT DE CATALUNYA: Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
 
Subvenció al projecte Pisos d’acollida, dotació de la subvenció:  45.026,77 € 
 
INFORMACIÓ RELATIVA AL CONTROL FINANCER: L’entitat porta una 
comptabilitat per projectes que permet conèixer els ingressos i les despeses de 
cada un d’ells i el detall dels recursos financers aplicats i rebuts. L’entitat, dins 
del termini reglamentari va presentar la documentació de totes les despeses 
dels projectes al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya i a l’Ajuntament de Manresa, comprovant que era 
correcte la documentació presentada. 
 



EXERCICI 2021 
 
 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
Subvenció al Projecte de la Plataforma d’Aliments, Residència per a gent 
sense sostre i Pisos d’acollida:                                                                                 
69.150 € 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA: Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Subvencions als projectes de la Plataforma d’Aliments i Residència per a 
gent sense sostre. 
 
Programa G-1: Manteniment d’activitats de suport o complementàries 
vinculades a la prestació de serveis socials. 
 

• Residència per a gent sense sostre, dotació de la subvenció:           
48.321,12 € 

• Plataforma d’Aliments,                       dotació de la subvenció:             
3.875,20 € 

 
GENERALITAT DE CATALUNYA: Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
 
Subvenció al projecte Pisos d’acollida, dotació de la subvenció:  56.805,54 € 
 
INFORMACIÓ RELATIVA AL CONTROL FINANCER: L’entitat porta una 
comptabilitat per projectes que permet conèixer els ingressos i les despeses de 
cada un d’ells i el detall dels recursos financers aplicats i rebuts. L’entitat, dins 
del termini reglamentari va presentar la documentació de totes les despeses 
dels projectes al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya i a l’Ajuntament de Manresa, comprovant que era 
correcte la documentació presentada. 
 
 


