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LA SÍNDICA DEMANA GARANTIR UN HABITATGE DIGNE 

I ESTABLE A TOTS ELS NENS DE BARCELONA I 

POTENCIAR LES POLÍTIQUES SOCIALS PER A LA 

INFÀNCIA 

 
L’interès superior dels infants hauria de presidir sempre l’actuació de 

l’Administració, i més quan es tracti de situacions de vulnerabilitat i pobresa que 

poden afectar els drets fonamentals dels menors 

Vilà ha proposat considerar la despesa en alimentació infantil una prioritat per ser 

un factor preventiu bàsic per mantenir la igualtat d’oportunitats dels infants i joves 

escolaritzats 

La defensora creu que l’Administració ha de completar el desplegament d’escoles 

bressol a la ciutat, amb centres en tots els barris, i establir l’accés gratuït a tots els 

serveis i equipaments educadors municipals de la ciutat 

Al voltant d’un centenar de queixes del 2014 estan relacionades amb la infància, 

principalment en àmbits com l’habitatge, els serveis socials i l’educació 

L’ombudsman ha realitzat 3.185 actuacions el 2014. Del total, 1.504 han estat 

assessoraments generals i 1.681 queixes. Les reclamacions han estat subscrites 

per 6.659 persones 

La renda garantida de ciutadania és una necessitat, així com canviar l’actual model 

d’atenció social perquè no s’ajusta a les necessitats del moment  

L’interès superior dels infants hauria de presidir sempre l’actuació de l’Administració, i més 

quan es tracti de situacions de vulnerabilitat i pobresa que poden afectar els drets 

fonamentals dels menors. En aquest sentit, la síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha inclòs una bateria de recomanacions en el seu informe anual 

destinades a intentar pal·liar la greu situació que pateixen molts menors i les seves 

famílies a Barcelona. Al voltant d’un centenar de queixes del 2014 estan relacionades 

amb la infància, principalment en àmbits com l’habitatge, els serveis socials i l’educació.  

La síndica és de l’opinió que a la ciutat no hi pot haver cap nen sense llar i considera que 

l’Ajuntament hauria de garantir, a través dels seus propis recursos, l’allotjament digne i 
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estable de tota família resident a Barcelona amb menors d’edat que sigui desnonada o 

que tingui una necessitat acreditada d’habitatge. Amb tot, Vilà creu que quan hi hagi 

menors en una família que pot perdre la casa es prioritzi l’actuació preventiva i coordinada 

entre Serveis Socials i Habitatge per evitar la pèrdua del pis. 

 

Vilà reconeix i agraeix l’important increment pressupostari fet pel Govern municipal durant 

l’actual mandat en beques menjador i valora molt positivament l’ajut de 100 euros 

mensuals que rebran els infants de famílies en situació de vulnerabilitat durant l’any 2015. 

Però la síndica creu que cal anar més enllà i potenciar el creixement de les polítiques 

d’infància i família necessàries per cobrir els mínims suficients i evitar l’augment de les 

desigualtats i garantir la igualtat d’oportunitats. 

Actualment, per obtenir una beca menjador, els requisits econòmics d’adjudicació es 

basen en la renda de l’any anterior. Vilà opina que, en alguns casos, aquest criteri pot 

haver quedat obsolet --perquè el pare, la mare o els dos han perdut la feina, no cobren res 

o només perceben una petita prestació social--, i les famílies necessiten imperiosament 

l’ajut per a pagar el menjador escolar. 

Accés a l’alimentació infantil 

En una recent actuació d’ofici sobre l’accés a l’alimentació infantil, Vilà ha proposat 

considerar la despesa en alimentació infantil una prioritat per ser un factor preventiu bàsic 

per mantenir la igualtat d’oportunitats dels infants i joves escolaritzats. I ha plantejat al 

consistori que quantifiqui els costos reals de la despesa en ajuts econòmics per pagar el 

menjador escolar i poder dimensionar així adequadament les necessitats familiars en 

aquest àmbit.  

Sense abandonar l’àmbit de la infància, la síndica també ha proposat que es pugui 

preveure normativament que els fills de famílies deutores amb l’Institut Municipal 

d’Hisenda no perdin un ajut econòmic per a l’atenció social, l’educació, l’esport o el lleure 

si els pares o tutors no han pagat el deute que tenen amb l’Administració. Vilà entén que 

ha de prevaldre el dret superior de l’infant i, en cap cas, el menor pot perdre el dret a rebre 

una determinada atenció. L’Ajuntament ha de dirigir les seves accions de rescabalament o 

cobrament per la via de constrenyiment contra l’autèntic deutor. 

Vilà ha plantejat també a l’Administració municipal el següent: completar el desplegament 

d’escoles bressol a la ciutat amb centres en tots els barris; establir l’accés gratuït a tots els 

serveis i equipaments educadors municipals de la ciutat (especialment al Park Güell, el 

Castell de Montjuïc, el Zoo i els museus municipals); que els menors responsables d’una 

infracció administrativa facin treballs en benefici de la comunitat en lloc que se’ls imposi 

una sanció que ha d’acabar pagant la família, i oferir, a través de la Sindicatura de 

Greuges de Barcelona, un servei de suport personal, jurídic i educatiu als adolescents que 

hagin de plantejar queixes, reclamacions o al·legacions per interessos particulars o 

col·lectius. 
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3.185 actuacions al llarg del 2014 

La síndica ha realitzat al llarg del 2014 un total de 3.185 actuacions (un 23,9 % més que el 

2013). Del total, 1.504 han estat assessoraments generals i 1.681 (un 4 % menys) han 

estat queixes que han necessitat d’una intervenció tècnica i/o jurídica. Les reclamacions 

han estat subscrites per 6.659 usuaris (un 78% més que l’any anterior).  

Segons el districte de residència, la ciutadania que més s’ha adreçat a la defensora ha 

estat, en aquest ordre, del Districte de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Sant Martí, 

Sant Andreu, Nou Barris, Gràcia, Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi i les Corts. També 

es reben reclamacions de veïns d’altres ciutats, principalment de l’àrea metropolitana, que 

han tingut problemes amb l’Ajuntament, sobretot de trànsit.  

Les 1.681 queixes són les que es classifiquen per matèries i, en nombrosos casos, 

acaben amb una decisió signada per la defensora amb diferents recomanacions a 

l’Ajuntament. Per matèries, les reclamacions es distribueixen de la manera següent: 

urbanisme i ciutat (295), transport públic i circulació (242), polítiques socials (habitatge i 

serveis socials, 235), funció pública (174), llibertat cívica i seguretat ciutadana (141), 

activitat econòmica i hisenda municipal (124), medi ambient (113), educació i esport (72), 

ús i manteniment de l’espai públic (69), atenció al públic i participació ciutadana (50), 

procediments administratius (44), accessibilitat i mobilitat personal (26), salut (13), 

ciutadania, veïnatge i immigració (9). De queixes que no són competència de la síndica, 

se n’han rebut 74. 

Les polítiques socials (habitatge i serveis socials) han estat, amb 235 reclamacions, un 

altre any, un dels principals motius de queixa. Pel que fa a l’habitatge (150), les queixes 

posen de manifest el fet que moltes famílies es veuen privades, per diferents motius, del 

seu habitatge habitual i de les dificultats per accedir a un pis de lloguer social. Al mateix 

temps, les reclamacions denuncien l’escassetat d’habitatges de lloguer social i la 

insuficiència de noves promocions d’habitatges dotacionals i els problemes per aconseguir 

un habitatge d’emergència social. 

 

Entre les recomanacions en matèria d’habitatge, la síndica proposa nodrir suficientment el 

fons d’habitatges de lloguer social perquè es puguin atendre totes les situacions de 

necessitat i impulsar un parc d’allotjaments socials suficient, propi de l’Administració o 

amb conveni amb entitats socials, que doni resposta a les demandes d’habitatge protegit 

quan la situació no és d’emergència i evitar, d’aquesta manera, un futur risc d’exclusió 

social de les persones i famílies necessitades. 

  

Més persones als serveis socials 

 

En l’informe, la síndica destaca que la crisi ha fet augmentar el nombre de persones que 

han de recórrer als serveis socials per sol·licitar prestacions econòmiques assistencials. 

Vilà considera que la Seguretat Social espanyola i el Sistema català de Serveis Socials 
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presenten importants dèficits en polítiques de suport a la família i això es posa de manifest 

en l’augment de famílies que han de recórrer als serveis socials municipals per 

compensar la seva vulnerabilitat econòmica amb ajuts econòmics puntuals. 

 

Des del 2011, la síndica defensa la necessitat que a Catalunya es posi en marxa una 

renda garantida de ciutadania, tal com preveu l’Estatut, que es va convertir especialment 

necessària quan el Govern de la Generalitat va introduir, l’any 2011, diferents canvis 

restrictius en la renda mínima d’inserció (RMI) i va anul·lar les prestacions de l’RMI que 

garantien una prestació a les persones excloses del mercat laboral sense donar cap 

resposta alternativa en un moment crític de pèrdua de llocs de treball. 

 

Pel contingut de moltes queixes rebudes de serveis socials (85), la síndica valora que el 

model actual d’atenció social no funciona adequadament en tots els barris de la ciutat 

perquè no s’ajusta a les necessitats del moment. De la mateixa manera que hi ha 

diferències importants de renda d’un barri a un altre, també hi hauria d’haver diferències 

compensatòries importants en l’atenció i els recursos assistencials. 

 

En opinió de Vilà, l’atenció social individualitzada no pot ser la mateixa que la de fa uns 

anys perquè la realitat ha canviat. Ara, ja no s’ha d’atendre només persones que viuen en 

situació de pobresa crònica, sinó també persones que han sofert un canvi radical en la 

seva vida després de la pèrdua d’uns ingressos que els permetien fer una vida 

autosuficient. 

 

Demandes globals per la crisi 

 

En aquest sentit, la demanda de l’usuari és diferent perquè engloba moltes àrees, com 

l’habitatge, el treball, l’alimentació, el benestar, a les quals, difícilment, els equips socials 

d’atenció primària podran donar una resposta de forma aïllada. La síndica entén que la 

coordinació entre els serveis i les entitats socials és una fórmula possible per enriquir 

l’atenció social i donar resposta a les expectatives dels usuaris, que sovint són globals i 

van més enllà de l’oferta dels serveis socials d’atenció primària.    

 

Si bé és cert que els pressupostos municipals han anat augmentant significativament els 

darrers anys, la síndica és del parer que cal regular tots els serveis i prestacions de la 

Cartera de serveis, tal com preveu la Llei de serveis socials, per garantir la qualitat dels 

serveis i els drets dels usuaris a una assignació equitativa. Actualment, encara no existeix 

una normativa bàsica en totes les prestacions per seguir els principis d’una bona 

Administració i amb la consegüent difusió pública per evitar greuges entre els ciutadans. 

 

També en l’àmbit dels serveis socials, la síndica fa constar en l’informe anual que a 

Barcelona encara no es pot garantir la qualitat de vida de les persones grans que viuen 

soles, ni en el seu domicili ni en residències, per una manca d’uns serveis d’atenció 

domiciliària suficients i la manca de places residencials, tot i que l’Ajuntament té acordat 

amb la Generalitat, des del 2005, la construcció d’un seguit de residències, que resta en 
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una part pendent. En aquest sentit, Vilà sosté que cal agilitzar la construcció de 

residències públiques i incrementar el nombre de places a les concertades per donar 

resposta a la demanda que hi ha i reduir les llistes d’espera.  

 

242 queixes de transport públic i circulació  

 

De circulació i  transport públic, la síndica n’ha rebut 242 queixes. De circulació s’han 

supervisat 120 reclamacions –la gran majoria són de persones disconformes amb les 

sancions que se’ls ha imposat–, mentre que de transport públic s’han tramitat 122 

reclamacions. Del total, 104 són d’usuaris penalitzats amb el recàrrec de 100 € 

(l’anomenada percepció mínima) per fer, presumptament, un ús indegut del transport 

públic. 

 

Molts dels viatgers que s’han adreçat a la síndica han mostrat, en les seves queixes, la 

seva disconformitat per l’exigència del recàrrec en circumstàncies que eren conseqüència 

d’actes involuntaris, per una manca de consciència d’haver efectuat un frau a les 

empreses operadores, pel desconeixement de les normes d’ús dels títols de transport i de 

la normativa penalitzadora que regula l’ús indegut i per situacions derivades de defectes 

de funcionament de les màquines validadores i/o del registre de marcatges. 

 

Entre els problemes més habituals detectats hi figuren els viatgers que han estat 

penalitzats, tot i haver validat la targeta, perquè, quan els inspectors els han reclamat el 

bitllet, no portaven la documentació acreditativa que ha d’acompanyar els títols de tarifació 

social (com la targeta rosa) o els títols integrats i personalitzats (com T-jove, T-mes, T-

trimestre i T-12). Algunes queixes són de gent gran i persones amb discapacitat. 

 

En una actuació d’ofici, la síndica ha plantejat que es reformuli el procediment de 

cobrament de la percepció mínima i, entre altres mesures, ha proposat reduir l’import del 

recàrrec perquè resulta desproporcionat sobre el preu del títol de transport, especialment 

per als col·lectius més vulnerables, i introduir tres dies perquè el viatger pugui presentar la 

documentació necessària que ha d’acompanyar els títols de tarifació social i 

personalitzats. Aquestes recomanacions estan pensades especialment per als casos de 

penalitzacions motivades per errors i oblits de la documentació. La Generalitat ja ha 

confirmat que donarà 48 hores per presentar aquesta documentació. 

 

Petició de protecció dels comerços emblemàtics 

 

D’urbanisme, la síndica n’ha rebut 295 queixes. Una part important són de ciutadans que 

han plantejat que cal adoptar mesures de protecció per als comerços centenaris i 

tradicionals. Sobre aquest tema, la síndica ha obert una actuació d’ofici que encara està 

en procés de supervisió. 

 

També en l’àmbit urbanístic s’han tramitat greuges pel retard en l’execució de 

remodelacions de barris o projectes urbanístics o per afectacions urbanístiques de llarga 
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durada. Sobre aquestes qüestions, la síndica creu que és el deure de l’Administració 

complir amb els compromisos adquirits dins dels calendaris previstos per evitar situacions 

d’inseguretat, indefensió i incomoditats innecessàries que els retards per executar el 

planejament i dur a terme la gestió urbanística poden provocar en els afectats. 

 

A més a més, s’han supervisat casos per obres irregulars o que excedeixen el permís 

atorgat i sobre el deure de conservació dels immobles. Davant d’aquestes situacions, la 

síndica opina que l’Ajuntament ha de fer complir la legalitat urbanística sense excuses i ho 

ha de fer amb fermesa i rapidesa. 

 

141 casos de llibertat cívica i seguretat ciutadana 

 

De llibertat cívica i seguretat ciutadana, Vilà n’ha supervisat 141 casos. Un any més, el 

principal motiu de queixa ha estat de ciutadans disconformes amb el fet d’haver estat 

sancionats per vulnerar l’Ordenança de convivència i per l’elevat import de les multes.  La 

síndica manté oberta una actuació d’ofici que no s’ha pogut enllestir el 2014 per una 

manca de col·laboració dels serveis municipals. Amb tot, Vilà creu, com ja va manifestar 

l’any passat, que cal revisar l’Ordenança. No és eficaç i castiga en excés els més 

vulnerables. 

 

Altres motius de reclamació en aquest àmbit han estat per la manca d’actuació efectiva de 

la policia, per l'actitud desconsiderada i pel tracte incorrecte d’alguns agents envers 

alguns ciutadans, per la demora a emetre un atestat de trànsit, per escorcolls efectuats 

innecessàriament, per la intervenció d’agents no uniformats en controls de conductes 

irrellevants, perquè la policia no garanteix suficientment la protecció, seguretat i 

tranquil·litat dels veïns d’alguns barris i per la manca d’efectius al carrer. 

 

En relació amb les queixes d’alguns ciutadans sobre el tracte poc respectuós d’alguns 

membres de la Guàrdia Urbana, la síndica reitera que cal eradicar les males praxis per 

respecte a la ciutadania i perquè l’uniforme de la policia local transmeti legalitat, autoritat, 

protecció i confiança a tothom. En el mateix sentit, la defensora entén que la policia no 

uniformada s’ha de dedicar a investigacions reservades i ha de fer un seguiment de les 

infraccions greus, però la vigilància del carrer amb agents de paisà no pot convertir-se en 

un observatori subreptici dels ciutadans per multar-los per conductes poc rellevants. 

 

En l’àmbit de la llibertat cívica s’han rebut queixes per comportaments homòfobs contra 

les persones homosexuals i perquè l’Administració no vetlla suficientment pels drets de 

les persones. I s’han assessorat diferents ciutadans sobre la celebració de matrimonis en 

seu municipal.    

  

Queixes per soroll 

 

Pel que fa al medi ambient, la majoria de les queixes rebudes al llarg del 2014 (113) fan 

referència al soroll. I, concretament, a les pertorbacions que la ciutadania pateix per 
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comportaments incívics o per contaminació acústica provinent dels establiments de 

pública concurrència, terrasses i clients que es queden al carrer quan tanquen els locals. 

 

La síndica reitera que sovint la resposta municipal per comprovar i, si escau, ordenar la 

correcció dels episodis de contaminació acústica és massa lenta, i es produeixen casos 

de famílies que han hagut de suportar –o suporten– intensitats de soroll per sobre dels 

llindars màxims tolerats, amb el corresponent deteriorament de la salut. 

 

Entre els suggeriments que la síndica fa destaquen programar i aplicar sistemàticament 

mesures de control del compliment de l’horari dels establiments de pública concurrència, 

amb la possibilitat de limitar-lo perquè les seves activitats no interfereixin en el descans 

del veïnat, millorar el temps de resposta dels serveis municipals entre la comprovació d’un 

episodi de contaminació acústica denunciat i la seva correcció efectiva, i planificar, amb la 

participació del veïnat, l’eradicació definitiva dels problemes de soroll que pateixen des de 

fa temps alguns barris residencials, com la Llacuna del Poblenou, Gràcia i el Poble-sec. 

 

Problemes amb les llicències d’activitat 

 

Sobre activitat econòmica i hisenda municipal, Vilà ha supervisat 124 denúncies. En 

concret,  d’activitat econòmica s’han supervisat 67 expedients, mentre que 57 han estat 

sobre la hisenda municipal. 

 

La majoria de les queixes d’activitat econòmica han estat sobre llicències d’activitat o 

d’ocupació de l’espai públic, ja sigui perquè l’activitat no s’adequava a la llicència o perquè 

l’activitat s’exercia sense. I el que ha quedat clar dels casos estudiats és que si hi hagués 

hagut una actuació inspectora adequada s’haurien evitat les molèsties denunciades. 

 

Segons Vilà, l’Ajuntament reacciona amb lentitud davant la detecció d’irregularitats 

derivades del funcionament d’activitats amb llicència o sense i insisteix en el fet que cal 

simplificar al màxim els processos sancionadors que se’n derivin en matèria d’activitat per 

tal que l’actuació municipal resulti eficaç. 

 

Entre les recomanacions que la síndica fa a l’Ajuntament en l’àmbit d’activitat econòmica,  

hi figuren, des de fa temps, elaborar un pla d’inspecció que permeti disposar dels mitjans 

tècnics i humans necessaris per exercir un rigorós control de la legalitat, reaccionar amb 

celeritat i eficàcia davant la vulneració de la normativa i utilitzar la planificació urbana com 

a instrument preventiu en el disseny de l’activitat que ha d’operar en determinades zones.  

 

Amb les terrasses, criteris molt clars 

 

Pel que fa a les terrasses, la síndica considera que l’elevada activitat econòmica que hi ha 

a Barcelona fa necessària que la regulació de l’espai públic respongui a criteris molt clars i 

que deixin el menor marge possible a la discrecionalitat. A més, cal comptar amb els 

recursos per exercir de forma eficaç el control davant les il·legalitats detectades. 
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El 2014, amb l’entrada en vigor de la nova Ordenança de terrasses, l’Ajuntament va iniciar 

una actuació inspectora i informativa abans d’iniciar procediments sancionadors. El 

resultat va ser que al voltant d’un 40 % de les terrasses inspeccionades incomplien la 

normativa. La síndica és del parer que cal actuar de forma efectiva i contundent contra les 

irregularitats, ja que els preceptes de la nova norma són coneguts pels titulars de l’activitat 

i aquests l’han de complir. A més, en moltes ocasions, la permissivitat cap als infractors 

suposa un greuge enfront d’aquelles persones que estan complint la normativa. 

 

En definitiva, Vilà considera que cal accelerar l’elaboració i l’aprovació dels decrets de 

distribució prèvia i els d’ordenació dels espais singulars previstos en l’Ordenança de 

terrasses per tal de solucionar els conflictes de concurrència que es donen en molts 

d’aquests espais singulars, potenciar l’activitat inspectora per garantir la protecció de la 

legalitat i iniciar un procés que permeti l’assignació equitativa dels espais mentre no entrin 

en vigor els decrets d’ordenació singulars previstos a l’Ordenança de terrasses. 

 

Coincidint amb el tancament de l’informe de la síndica, aquesta setmana l’Ajuntament ha 

fet públic que el passat mes de desembre va posar en marxa un pla de reforç de la 

inspecció per al control d’activitats econòmiques, com terrasses i altres tipus 

d’establiments. 

 

Hisenda municipal 

  

Pel que fa a la hisenda municipal, la majoria de les queixes (57) han estat per errors en el 

procediment administratiu, manca d’informació suficient al contribuent sobre els seus drets 

i deures, i endarreriments en la gestió o manca de consideració a les al·legacions 

presentades per la ciutadania. 

 

Al llarg del 2014, Vilà ha rebut diferents queixes de persones a qui l’Ajuntament reclama 

deutes tributaris, tot i trobar-se en una clara situació de vulnerabilitat. En termes generals, 

la síndica creu que és obligació de l’Administració comprovar la situació d’insolvència del 

deutor quan aquest declara la impossibilitat de fer-se càrrec del seu deute. I si es confirma 

la situació de vulnerabilitat, ha aconsellat a l’Administració suspendre el cobrament per tal 

de respectar el dret de la persona a disposar dels recursos necessaris per poder atendre 

les seves necessitats vitals bàsiques. 

 

Sense discriminació per accedir a la funció pública 

 

Pel que fa a funció pública, la síndica ha rebut 174 queixes, una bona part de les quals ha 

estat sobre les oposicions per entrar al cos de Bombers municipal. No ha estat aquesta 

oposició l’única de la qual s’han supervisat reclamacions els darrers anys, ja que l’any 

2013 es van tramitar més de 200 denuncies d’aspirants a accedir a la Guàrdia Urbana. 

Amb tot, en el cas dels Bombers, els expedients es van tancar amb el pronunciament que 

les irregularitats denunciades no invalidaven el procés selectiu. 



 9 

 

Vilà ha estudiat també queixes relatives a factors que limiten l’accés al treball públic, 

imposats en les bases com a requisits per participar en els processos de selecció, com 

l’edat màxima de 35 anys per entrar a la Guàrdia Urbana (una limitació que ja s’ha retirat) 

i la imposició d’una alçada mínima d’1,70 metres per als homes per participar en les 

proves de selecció del mateix cos policial quan a la resta dels principals cossos policials 

espanyols, com el de Mossos d’Esquadra, es demana 1,65 metres. La síndica és del 

parer, i així ho ha recomanat a l’Ajuntament, que cal eliminar tots aquells requisits de les 

convocatòries d’ocupació pública que puguin suposar una discriminació o una limitació al 

dret d’accés de tothom a l’ocupació pública. 

 

Insatisfacció per l’assignació de places a P3 

 

D’educació i esport, se n’han supervisat 72 queixes el 2014. El gruix ha estat motivat per 

la insatisfacció que genera el procés d'assignació de places a P3, tant per la manca de 

previsió del volum de places sol·licitades en alguns barris de la ciutat, com pel fet que no 

es té prou en consideració l'exercici de la llibertat d'elecció que fan els pares vers 

determinats models educatius. El desajust entre oferta i demanda pot comportar 

assignacions de places en escoles que no formen part de l'entorn proper de les llars 

familiars (amb els consegüents problemes de conciliació familiar), així com l’increment de 

la ràtio d'infants per aula o la creació de grups addicionals, que poden impactar en la 

qualitat de l'educació. 

 

La síndica és de l’opinió que el Consorci d'Educació de Barcelona s’hauria d’anticipar a 

aquesta realitat i anar més enllà de l’estricte compliment de la legalitat promovent 

l’ampliació dels centres que treballen amb els models pedagògics més demandats. La 

informació referent a la demanda, i per tant la gestió que se n’hauria de derivar, no es pot 

desenvolupar sols a partir de dades demogràfiques, sinó que també esdevenen 

necessaris els processos de participació, en què els pares i les entitats puguin expressar 

les seves inquietuds i aquestes puguin ser recollides amb ànim d’incorporar-les a la 

planificació. 

  

També han arribat a la defensora queixes relacionades amb la gestió econòmica a les 

escoles bressol municipals, en qüestions com els preus, el menjador o les bonificacions a 

les quals poden accedir algunes famílies. Segons la síndica, la gestió econòmica de 

l’Administració pública ha de ser sempre impecable i transparent, però quan aquesta 

incideix de forma directa en les despeses de les famílies amb qüestions bàsiques, són 

fonamentals els criteris de justícia i d’interès superior del menor, que han de prevaldre per 

sobre d’altres consideracions. Actualment, atenent les possibles repercussions que la crisi 

econòmica pot comportar per a moltes famílies, caldria prestar una especial atenció a la 

ràpida resolució d’aquestes situacions.    


