Benvolgudes famílies,
Com bé sabeu l’Esplai Mainada pertany al Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC).
Aquesta federació posa a disposició de les famílies i infants una Campanya de Beques per ajudar-vos
amb la inscripció de les activitats que organitzem.
Des del MCECC se’ns demana aportar una sèrie de documentació per tal de tramitar la vostra beca. Cal
fer-ho puntualment. Per aquest motiu cal que totes aquelles famílies que hi estigueu interessades ens la
feu arribar en horari de secretaria abans del dia 4 de novembre. Per agilitzar-ho, és important que ens
la faciliteu d’un sol cop, el més endreçada i clara possible.
Com és costum en aquests tràmits, les beques s’atorguen en funció de la renda de cada família
(ingressos anuals). Per tant la documentació que ens demanen és per poder calcular-la.
La documentació a aportar és:
OPCIÓ 1. Manteniment d’expedient d’una altra convocatòria de Beques.
En cas que es sol·liciti una beca de curs per un infant del que ja es va sol·licitar beca per a altres
activitats, s’ofereix la possibilitat de mantenir la documentació presentada per a la convocatòria d’estiu.
S’assumirà explícitament, per aquesta opció, que la informació lliurada en l’anterior Convocatòria és
vàlida i la situació de l’Infant i la seva família no ha presentat modificacions
OPCIÓ 2. Presentació de la renda per càpita de la família de l’Infant.
Per determinar les variables d’avaluació d’aquesta opció, es necessari presentar la Declaració de la
Renda de tots els membres de la unitat familiar (per tal de determinar el nivell d’ingressos) i el certificat
de convivència (per determinar el nombre de persones que conviu amb l’Infant). Caldrà presentar
aquesta documentació de la següent manera:
- Certificat de convivència: emès pel districte/ajuntament del lloc de residència actualitzat.
- Declaració de renda: de cada membres de la unitat familiar major de 18 anys amb obtenció de
rendiments econòmics: fotocòpia de la pàgina on es consignen els membres de la unitat familiar,
del full resum de rendiments i deduccions, i del document d’ingrés o devolució segellat per
l’entitat bancària o la delegació d’Hisenda corresponent.
En cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de la renda, és imprescindible presentar UN
dels documents següents:
A) Còpia de la resolució com a beneficiari del PIRMI de la unitat familiar on viu el
participant sol·licitant.
B) Fotocòpia del full de salari o certificat d’ingressos de pensió de tots els membres de la
unitat familiar en edat activitat (majors de 18 anys).
En cas d’estar en situació d’atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en
edat activitat hauran de presentar una fotocòpia del document acreditatiu (emès pel SOC) on es
consigna si cobren prestació per desocupació o subsidi d’atur o no, com també la quantitat que
perceben per aquests conceptes.
En cas dels germans només cal presentar la documentació un cop.
OPCIÓ 3. Presentació d’un informe social emès per un professional de l’Àmbit Social.
Es podrà presentar un informe social emès per part d’un professional de l’atenció social primària o
especialitzada on s’especifiqui la situació socioeconòmica. També seran acceptats els informes socials
emesos per part dels professionals de l’Àmbit Social de Càritas i en el cas dels Centres d’Esplai Diaris,
també serà admès l’informe del seu educador social (que haurà d’estar col·legiat al col·legi

professional corresponent.
OPCIÓ 4. Declaració jurada per part del responsable del Centre d’Esplai.
També es podrà presentar una Declaració Jurada, emesa per part del Centre d’Esplai i validada per la
família del participant, que detalli les variables més significatives per tal d’avaluar la situació de l’Infant
sol·licitant de Beca. Des del MCECC es facilitarà un model d’aquesta Declaració Jurada, amb la
informació mínima que ha de contenir, però que podrà ser completada amb altres documents o annexos.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració i restem a la vostra disposició per tot allò que cregueu oportú.
Atentament,
L’Equip de Monitors i Monitores

