LA SÍNDICA MOSTRA LA SEVA INQUIETUD DAVANT LA MANCA
D’INFORMACIÓ MUNICIPAL SOBRE EL FONS D’URGÈNCIA
SOCIAL PER A FAMÍLIES AMB MENORS DE 16 ANYS D’ENGUANY
Barcelona, 22 juliol del 2020 - La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció
Vilà, ha mostrat la seva inquietud per la manca d’informació enguany sobre el Fons
extraordinari per ajuts puntuals d’urgència social per a famílies barcelonines amb
infants i/o adolescents menors de 16 anys. “Estem en un any amb especials
dificultats, a les quals cal sumar les desigualtats ja existents a la ciutat, i cal saber què
passarà amb aquesta ajuda”, ha explicat Vilà.
El 2015 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la creació d’aquest Fons extraordinari
per ajuts puntuals d’urgència social dirigit a famílies de Barcelona amb fills i filles
menors de 16 anys. Des d’aquell moment, el consistori ha executat convocatòries
anuals fins el 2019. “En aquest 2020 encara no tenim notícies sobre aquesta ajuda
dirigida a aquelles famílies més vulnerables, quan per exemple l’any 2019 la
convocatòria va aprovar-se un 28 de març”, ha fet incís la defensora.
L’ajut consisteix en 100 euros mensuals per a cada infant, i en cada edició s’han
introduït modificacions i novetats. L’any 2019 les famílies amb dos infants van rebre
175 euros mensuals i les famílies amb tres infants o més, van sumar-ne 50 euros més
per infant. En el cas de les famílies monoparentals, van atorgar-se 100 euros més
mensualment. Per a poder percebre aquesta ajuda calia complir amb una sèrie de
requisits, com eren una situació de baixos ingressos i seguiment per part dels serveis
socials municipals.
Després de cinc edicions consecutives, la Síndica de Greuges de Barcelona s’ha dirigit a
l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per conèixer si aquest any
2020 està prevista l’aprovació i convocatòria del Fons, així com les dates del procés,
pressupost i condicions d’accés, o els motius de la possible no convocatòria. “Malgrat
que sabem que la creació d’aquesta ajuda té un caràcter voluntari i eventual, des de
la Sindicatura ens sorprèn que en un context tan complicat per a les famílies més
vulnerables, el consistori no s’hagi pronunciat respecte d’aquest Fons”, ha conclòs la
síndica.

