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Benvolgudes famílies, 

 

L’Agrupació Montsianell d’Amposta pertany al Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans 

(MCECC). Aquesta federació posa a disposició de les famílies i infants una Campanya de Beques, 

tant per Colònies com per Estades d’Estiu.  
 

Des del MCECC se’ns demana aportar una sèrie de documentació per tal de tramitar la vostra beca. 

Per aquest motiu cal que totes aquelles famílies que hi estigueu interessades ens la feu arribar 

abans del dia 27 de maig de 2022. Cal fer-ho puntualment. El lliurament de la documentació es 

pot fer directament a Mossèn Toni en fotocòpies (laborables de 20 a 21), o per correu electrònic 

(correu@agrupaciomontsianell.cat). Per agilitzar el procés, és important que ens la faciliteu d’un sol 

cop, el més endreçada i clara com sigui 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: 

Per acreditar que és candidat a obtenir una beca: (un d’aquests documents) 

 Declaració de la renda 2021 (és la que es presenta aquest 2022) i certificat de convivència Ajuntament 

 Còpia de la resolució de la beca menjador (comprovant que acrediti que l’infant n’és titular) 

 Informe d’un treballador/a social, el d’una àrea bàsica de serveis socials o Càritas (ha de 

constar el número de persones i els ingressos anuals) 

 Còpia que acrediti la situació d’atur d’un dels progenitors. 

 Còpia que acrediti ser titular d’una PIRMI, RMI, renda de suficiència,...  

Per calcular l’import de la beca: 

1. Certificat de convivència emès pel districte/ajuntament del lloc de residència actualitzat o 

comprovant del cens o padró 

2. Declaració de renda de cada membre de la unitat familiar majors de 25 anys. En cas de no 

realitzar la declaració de la renda de l’any anterior, es pot presentar una nòmina de treball i 

l’informe de vida laboral actualitzada (potser ens demanin còpia del contracte actual). 

a. En el cas de no declarar ingressos, cal presentar el document acreditatiu (emès 

pel SOC) on s’indiqui si es cobra prestació per desocupació o subsidi o no, com 

també la quantitat que es percebi,  

b. Informe social d’un professional de l’atenció social primària o especialitzada on 
s’especifiqui la situació socioeconòmica. 

Altres documents que afavoreixen el càlcul de la beca: 

 Carnet de família monoparental 

 Carnet de família nombrosa 

 Certificat de discapacitat de qualsevol membre de la família 
 

Per a aportar la documentació, podeu dirigir-vos a la nostra seu, a casa Mn Toni, carrer Jacint 
Verdaguer, 50 d’Amposta, o bé contactar per correu electrònic: correu@agrupaciomontsianell.cat o 
whatsApp:  618 78 76 56 

 

Les consultes sobre les beques, millor que les feu per correu electrònic, fent constar nom i cognoms i 

telèfon de contacte. Si és convenient, ja us trucarem. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i restem a la vostra disposició per a tot allò que cregueu 

oportú. 

 

Atentament,  

 El Mossèn, la direcció, les cuineres i l’equip de monitors i monitores.  
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