LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA DENUNCIA LA
DISCRIMINACIÓ D’INFANTS I ADOLESCENTS AMB NECESSITATS
ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU
Barcelona, 12 de desembre de 2019 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria
Assumpció Vilà, ha estimat tres queixes relacionades amb la Campanya d’Activitats de
l’Estiu 2019 de l’Ajuntament de Barcelona. Concretament, el fet rau que s’oferien 4
setmanes o torns d’activitats per a infants i adolescents amb necessitats de suport per
a la inclusió i finalment només en van subvencionar tres, situació discriminatòria per
aquest col·lectiu.
Aquest sistema ha impedit que puguin realitzar el nombre de setmanes d’activitats
previstes establert en la publicació oficial. Si bé és cert que el consistori va augmentar
la dotació econòmica per cobrir els ajuts socials que no podia atorgar, no va fer cap
acció per corregir aquesta discriminació i va mantenir la reducció d’una setmana per
pressupost insuficient.
La defensora Vilà ha recomanat a l’Àrea de Drets Socials que estudiï les mesures
tècniques i pressupostàries necessàries per garantir, en termes d’igualtat, l’accés a les
activitats del programa T’estiu molt a tots els infants i adolescents de la ciutat que ho
sol·licitin, evitant així la discriminació patida aquest estiu de l’any 2019.

Les tres queixes ciutadanes
La primera queixa fa referència a una ciutadana que denuncia la discriminació que ha
patit una de les seves filles en la concessió de torns per al casal d’estiu sol·licitat. Té
dues filles, de 7 i 5 anys, i va demanar plaça per quatre setmanes al casal d’estiu del
barri per ambdues nenes. Quan va rebre la notificació, va observar que la gran podria
assistir les setmanes sol·licitades però a la petita només li concedien 3 setmanes. La
resposta municipal a les queixes presentades per la família va ser que en casos
d’infants o adolescents amb necessitats específiques de suport educatiu, l’Ajuntament
ofereix 3 setmanes.
Una altra ciutadana també ha denunciat que el seu fill, amb necessitats específiques
de suport educatiu, no va poder optar a 4 setmanes al casal d’estiu. Quan va dirigir-se
als òrgans municipals per trobar una fonamentació d’aquesta decisió, la resposta va

ser que com l’infant necessitava monitoratge de suport a la inclusió, només podria
gaudir de tres setmanes.
D’altra banda, una família amb un nen amb necessitats específiques de suport
educatiu va demanar la inscripció pel casal d’estiu de la ludoteca del barri. El darrer
any va fer els 4 torns de juliol, però aquest any la directora de la ludoteca els va
comunicar que únicament podria fer dues setmanes. Com en els altres casos, no va
poder fer les 4 setmanes per la necessitat de comptar amb monitoratge de suport a la
inclusió. Però en aquest cas hi ha un afegitó: el funcionament del casal és en blocs de
quinzenes sense possibilitat de desglossar la facturació i que l’infant pugui assistir la
tercera setmana. Per tant, el nen només podria gaudir de dues setmanes de casal
d’estiu. En aquest cas, i després de presentar queixa a l’administració municipal, el
consistori va confirmar que el nen podria fer les tres setmanes.

La valoració de la Síndica
L’Ajuntament informa que ofereix dos tipus d’ajuts per a les activitats d’estiu: els ajuts
a les famílies amb dificultats econòmiques i el pagament del monitoratge de suport a
la inclusió que requereixen els infants amb discapacitat i que assumeix l’Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).
Segons les fonts consultades, l’any 2019 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar un
pressupost de 3.191.249 € destinats a ajuts a les famílies amb dificultats econòmiques
per a les activitats d’estiu per a infants i adolescents de la ciutat, 358.751 € menys que
l’anterior. Amb les peticions tramitades i aprovades, va fer-se públic que s’havien
denegat més de 4.000 ajuts per manca de pressupost. Finalment, el consistori va
destinar 500.000 € més per garantir que els infants i adolescents que reunien els
requisits per rebre la subvenció, poguessin participar en les activitats d’estiu a les
quals s’havien preinscrit.
Al mateix temps que es donava a conèixer als mitjans de comunicació aquesta
informació, l’altra modalitat d’ajut econòmic destinat al monitoratge de suport per a
la inclusió també patia una reducció pressupostària. El pressupost destinat a aquesta
modalitat d’ajut aquest any era de 644.680,28 €, 3.161 € menys que l’any anterior i
amb un increment de 84 infants participants en comparació amb l’estiu anterior.
L’Àrea de Drets Socials justifica per manca de pressupost la reducció del màxim de
torns d’activitats d’estiu per a infants que requereixen monitoratge per a la inclusió de
quatre a tres setmanes. Aquesta decisió contradiu el contingut de la Convocatòria de la
campanya d’activitats de Vacances per a infants i adolescents per l’any 2019 aprovada
per la Comissió de Govern en data 24 de desembre de 2018. Concretament en l’annex
1 d’aquest document, en l’apartat que fa referència a “Monitors de suport per a la
inclusió”, textualment diu: En el cas que es consideri necessari el monitor de suport,

l’Ajuntament es farà càrrec de la despesa d’acord amb el barem de 13,36 €/hora,
garantint un màxim de quatre torns per infant i a valorar situacions excepcionals en
funció de la disponibilitat pressupostària. D’aquest paràgraf es desprèn que la voluntat
de la Comissió de Govern era assegurar un màxim de quatre torns d’activitats d’estiu i,
en funció del pressupost, estudiar casos excepcionals que podien requerir un major
nombre d’activitats, és a dir, podrien concedir-se fins a quatre torns per infant i,
excepcionalment, més de quatre torns.
“L’Àrea de Drets Socials, com a responsable municipal de la gestió de les activitats
d’estiu que organitza l’Ajuntament de Barcelona, no ha promogut suficientment els
drets dels infants i adolescents amb necessitats educatives, tal com recull l’article 3
de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència”, ha afirmat la
síndica.
La defensora de la ciutadania barcelonina creu que la situació que s’ha donat aquest
any “posa de manifest un incompliment d’allò que preveu la convocatòria i una
actuació discriminatòria per part de l’Ajuntament”, justament vers a un col·lectiu
d’infants i adolescents especialment fràgils socialment. “Participar en activitats
dirigides a tota la població de la seva edat els ofereix un tracte d’igualtat, els permet
relacionar-se amb altres infants, potenciar les seves habilitats socials i afavorir el
desenvolupament de la seva personalitat”, ha afegit Vilà.
Les competències que té atorgades l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i
l’especialització i capacitat que té el seu personal tècnic, fa que aquest organisme sigui
l’idoni per valorar quines són les necessitats de cada infant o adolescent amb
discapacitat, quantificar el nombre de monitors/es que faran tasques de suport,
seleccionar-los i formar-los. “Aquesta responsabilitat ha d’anar acompanyada de la
dotació pressupostària necessària per donar resposta a allò que preveu la
convocatòria de les activitats d’estiu per a la població a qui va dirigida el programa”,
ha reclamat la síndica de greuges de Barcelona.
“Més enllà de les competències pressupostàries o de gestió del pressupost per part
de dos organismes diferents, el resultat mai hauria de ser discriminatori cap als
infants i adolescents. Entra en contradicció amb el contingut de la Llei dels drets i les
oportunitats en la infància i l'adolescència, que manté que l’interès superior de
l'infant o l'adolescent ha de ser el principi inspirador i fonamentador de les
actuacions públiques”, ha conclòs la síndica.

