
 

CONVOCATÒRIA CAP NEN SENSE CAU 2020-2021 

 

La Demarcació del Barcelonès de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya treballa per garantir l’accés de 
tots els infants i joves a les activitats educatives de lleure que ofereixen els agrupaments que la formen. 
Per assolir-ho, s’obre aquesta convocatòria de suport econòmic a les famílies. Aquesta convocatòria és 
possible per la Subvenció que la Demarcació rep de l’Ajuntament de Barcelona, l’aportació de Càritas i 
fons propis de la Demarcació.  

L’Agrupament haurà de presentar la documentació per a cada infant que sol·liciti el Cap Nen Sense Cau.  
La sol·licitud del Cap Nen Sense Cau (Annex 1) s’haurà de fer arribar per correu electrònic a l'Oficina 
Tècnica de la Demarcació del Barcelonès (barcelones@escoltesiguies.cat).  

Trobareu tota la documentació a la web de la Demarcació (escoltesiguies.cat/barcelones). 

 
 
REQUISITS PER PARTICIPAR 
Per poder sol·licitar l’ajut l’Agrupament ha de: 
 

 Participar en els òrgans de treball i decisió propis de la Demarcació. 

 Estar al corrent de pagament de quotes de l’entitat. 

 Utilitzar el Comptacau com a eina corrent i fer-ne un ús correcte i freqüent així com haver 
introduït el pressupost de l'agrupament 

 Comprometre’s i participar* en les convocatòries d’ajuts i subvencions que des de l’Oficina 
Tècnica de Demarcació (OTD) es dóna suport: 

o Campanya de Vacances d’estiu Ajuntament de Barcelona   

o Finançament intern – línia de Suport a les Famílies 

*En cas que finalment no es presentin a aquestes convocatòries caldrà justificar la decisió 
presa, si no es denegarà l’ajut concedit. 

 Col·laborar amb serveis municipals, institucions, entitats, plans locals i/o altres xarxes per 
la inclusió de famílies en risc d’exclusió i immigrades que la Demarcació ofereixi a 
l’agrupament (Serveis Socials, Càritas…) 

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

Per tal de reduir els tràmits que actualment els agrupaments de la Demarcació han de seguir per optar 
als diferents ajuts i beques per a infants, s’ofereixen les següents opcions: 

 En cas d’haver-se presentat a la convocatòria interna de Suport a les famílies de MEG 2020-
2021, únicament caldrà omplir i signar el full de sol·licitud (Annex 1). Des de la Demarcació del 
Barcelonès aprofitarem la documentació presentada a Suport a Famílies (MEG). 

 En el cas que un dels infants que opta a la beca hagi estat beneficiari (i per tant, amb un 
import concedit) de la Campanya de Vacances d’estiu 2020 de l’Ajuntament de Barcelona en 
alguna activitat de Minyons Escoltes  i Guies (Demarcació Barcelonès), únicament caldrà omplir 
i signar el full de sol·licitud (Annex 1). Es tindrà en compte el barem indicat a la resolució de la 
Campanya de Vacances. 

*En el cas que un dels infants que opta a la beca s’hagi presentat a la Campanya de Vacances 
2020 de l’Ajuntament de Barcelona, però se li hagi denegat l’ajut: caldrà que ompli i signi la 
sol·licitud (Annex 1) i aporti la documentació econòmica indicada en aquesta convocatòria. 
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En la resta de casos, s’ha de presentar la documentació d’acord amb una de les opcions que es detallen 
a continuació: 
 

→ OPCIÓ 1. Presentació de la Declaració de la renda de la unitat familiar de l’infant 

Caldrà presentar aquesta documentació de la següent manera:  

 Certificat de convivència: emès pel districte/ajuntament del lloc de residència actualitzat on hi 
constin les persones que conviuen amb l’infant. 

 Declaració COMPLETA de renda: de l’exercici 2019 de tots els membres de la unitat familiar 
majors de 18 anys amb obtenció de rendiments econòmics. 

 Documentació complementària (opcional): documentació acreditativa d’haver cobrat 
l’atur/ERTE durant el 2020 a conseqüència de la crisi derivada de l’emergència sanitària. 

 

→ OPCIÓ 2. Presentació d’un informe social emès per un professional de l’àmbit social  

Es podrà presentar un informe social (Annex 2. Model Informe Serveis Socials) amb data recent 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. 

 

→ OPCIÓ 3. Declaració jurada per part del responsable de l’agrupament 

També es podrà presentar una declaració jurada (Annex 3. Declaració jurada per part de l'AEiG ), emesa 
per part de l'agrupament 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.  

És responsabilitat de l’agrupament que les dades facilitades en la sol·licitud siguin correctes i veraces. La 
comprovació de falsedats de les dades sol·licitades podrà ser motiu d’anul·lació total de la petició.  

 

JUSTIFICACIÓ DE LES BEQUES 

Un cop s’hagin efectuat la resolució de les beques, els agrupaments hauran de lliurar un certificat 
(Annex 4. Rebut de l'ajuda CNSC per a famílies) acreditant la recepció d’aquestes ajudes i aquest 
certificat haurà d’anar signat per part de la família de l’infant becat.  

Les dates de lliurament d’aquesta documentació justificativa seran del 13 al 30 de setembre de 2021.  
Us recomanem que feu signar el certificat a les famílies abans de marxar de campaments, així no caldrà 
perseguir a les famílies a Setembre, abans de començar el curs. 

Per tal de justificar de manera completa aquesta subvenció caldrà presentar factures pel valor atorgat 
de la beca durant l’any 2021, juntament amb la resta de factures del curs. 

*Cal comunicar i, si s’escau, retornar, els diners de la beca de qualsevol participant que s’hagi donat de 
baixa de l’activitat i se li hagi atorgat beca. El no retorn de la beca, serà motiu d’impossibilitat de 
participació en futures convocatòries. 

 

 

  
Projecte realitzat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona       

 


