
 

L’AJUNTAMENT MILLORA EL WEB MUNICIPAL D’INFÀNCIA A PETICIÓ DE 

LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA 

 L’apartat referent a la infància del web del consistori ja compta amb la secció 

d’ajuts i avantatges per a famílies monoparentals i famílies nombroses, 

després de la petició de la defensora de la ciutadania barcelonina. 

Barcelona, 4 de setembre del 2018 – Mesos enrere, Maria Assumpció Vilà, síndica de 

greuges de Barcelona, va actuar d’ofici quan va observar que el web municipal 

d’infància no incloïa els ajuts i avantatges que podien adquirir les famílies nombroses 

i monoparentals.  

La defensora de la ciutadania barcelonina va reclamar la millora del web al 

Comissionat d’Educació, Infància i Joventut, Miquel Àngel Essoumba, qui 

posteriorment va confirmar “la creació d’uns apartats específics d’ajuts i avantatges 

per a famílies nombroses i per a famílies monoparentals”. Aquestes seccions 

defineixen els requeriments administratius per obtenir el títol de família nombrosa o 

monoparental i detallen els ajuts i avantatges associats a aquests títols mitjançant les 

següents categories: educació; lleure i esport; cultura; habitatge; transport i mobilitat; 

prestacions econòmiques; treball i ocupació, i altres.  

Una vegada introduïts els ajuts i avantatges, la síndica de Barcelona va tornar a revisar 

la pàgina web i va comprovar que encara hi faltaven alguns ítems en els àmbits del 

lleure (Zoo de Barcelona i Tibidabo) i de la cultura i va enviar una sèrie d’observacions 

al comissionat. “Aquestes aportacions volen enriquir el treball que ha fet 

l’Ajuntament i oferir tota la informació als adults d’aquestes famílies per tal que 

puguin alleugerir la càrrega econòmica que suporten”, va manifestar Maria 

Assumpció Vilà.  

Des del mes de juliol, el web municipal d’infància ja inclou la informació vigent que 

mancava dels determinats llocs: “Agraïm les consideracions de la Síndica de 

Barcelona i ja hem dut a terme tota la supervisió i actualització de la secció”, ha 

conclòs Miquel Àngel Essomba, Comissionat d’Educació, Infància i Joventut.  

Enllaços d’interès:  

Què són les famílies monoparentals i ajuts i avantatges als quals poden accedir 

Què són les famílies nombroses i ajuts i avantatges als quals poden accedir 

http://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/families-nombroses
http://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/families-monoparentals
http://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/families-monoparentals
http://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/families-nombroses

