
	
LA	 SÍNDICA	 DE	 GREUGES	 RECOMANA	 A	 L’INSTITUT	 BARCELONA	
ESPORTS	LA	POSSIBILITAT	DE	REVISAR	LES	BASES	DE	LA	CONCESSIÓ	
DE	LES	SUBVENCIONS	A	LA	PRÀCTICA	ESPORTIVA	EXTRAESCOLAR	

Barcelona,	 23	 de	 setembre	 del	 2020	 –	 Arran	 de	 queixes	 ciutadanes	 interposades	
durant	el	curs	2019/2020,	la	Síndica	de	Greuges	de	Barcelona	ha	recomanat	a	l’Institut	
Barcelona	Esports	 (IBE)	que	estudiï	 una	possible	 revisió	de	 les	bases	que	 regeixen	 la	
concessió	 de	 subvencions	 per	 a	 la	 pràctica	 esportiva	 extraescolar.	 “Cal	 que	
l’administració	 comuniqui	 clarament	 la	 forma	de	càlcul	de	 la	 renda	 familiar	per	 tal	
d’accedir	 a	 aquests	 ajuts”,	 ha	manifestat	 la	 defensora	 de	 la	 ciutadania	 barcelonina,	
Maria	Assumpció	Vilà.		

Subvencions	a	la	pràctica	esportiva	extraescolar	

L’Institut	 Barcelona	 Esports	 ofereix	 subvencions	 a	 la	 pràctica	 esportiva	 extraescolar.	
Amb	 aquesta	 convocatòria,	 l’IBE	 vol	 afavorir	 la	 pràctica	 de	 l’activitat	 esportiva	 dels	
infants	 i	 adolescents	 d’entre	 6	 i	 17	 anys,	 integrants	 d’unitats	 familiars	 amb	 rendes	
baixes,	 amb	 l’objectiu	 que	 cap	menor	 sigui	 exclòs	 de	 la	 pràctica	 esportiva	 per	 raons	
econòmiques.		

Les	 bases	 de	 la	 convocatòria	 d’ajuts	 per	 a	 dur	 a	 terme	 activitats	 esportives	
extraescolars	només	determinen	que	“la	 renda	persona	disponible	per	membre	de	 la	
unitat	 familiar	 es	 calcularà	 dividint	 els	 ingressos	 anuals	 declarats	 de	 tota	 la	 unitat	
familiar	entre	el	nombre	total	de	persones	que	hi	formen	part”.		

Les	queixes	ciutadanes	i	els	recursos	d’alçada		

Una	de	les	queixes	exposava	que	l’Ajuntament	havia	denegat	la	petició	de	dues	beques	
de	 les	 seves	 filles	 de	 12	 i	 14	 anys	 per	 a	 la	 realització	 d’activitats	 esportives	
extraescolars.	Segons	explicava,	els	ajuts	van	ser	denegats	per	superar	la	renda	anual	
d’ingressos.	 Com	 no	 estava	 d’acord	 amb	 aquesta	 decisió,	 va	 presentar	 un	 recurs	
d’alçada.	 Posteriorment,	 l’administració	 va	 ratificar	 la	 denegació	 de	 les	 beques	
mitjançant	 la	 resolució	 del	 recurs	 interposat	 per	 la	 persona	 interessada.	 Tot	 i	 això,	
l’Institut	Barcelona	Esports	va	revisar	de	nou	l’expedient	i	va	comprovar	una	errada	
en	 el	 càlcul	 de	 la	 subvenció,	 reconeixent-li	 el	 dret	 a	 ser	 beneficiària	 dels	 ajuts	
sol·licitats,	amb	una	quantitat	de	225	euros	per	filla.	

Una	altra	queixa	ciutadana	manifestava	que	l’Ajuntament	havia	denegat	l’ajuda	al	seu	
fill	de	13	anys	per	“documentació	dels	ingressos	del	pare	no	aportada	o	aportada	fora	
de	 termini”.	 Com	 en	 l’anterior	 cas,	 el	 ciutadà	 va	 presentar	 un	 recurs	 que	
l’administració	 també	 va	 resoldre	 amb	 la	 confirmació	 de	 la	 denegació	 de	 l’ajut.	 A	
posteriori,	 l’IBE	va	tornar	a	rectificar	 i	va	reconèixer	que	el	ciutadà	tenia	dret	a	ser	
beneficiari	de	la	beca.		



	
Hi	ha	més	casos	similars	als	dos	anteriors.	Una	ciutadana	va	traslladar	a	la	Sindicatura	
de	 Greuges	 de	 Barcelona	 que	 l’Ajuntament	 havia	 denegat	 un	 ajut	 per	 a	 la	 pràctica	
esportiva	 extraescolar	 de	 la	 seva	 filla,	 que	 té	 reconegut	 un	 40%	 de	 grau	 de	
discapacitat.	 Segons	 el	 consistori,	 aquesta	 unitat	 familiar	 no	 complia	 els	 requisits	
econòmics	 per	 accedir	 a	 la	 beca.	 La	 família	 va	 presentar	 un	 recurs	 d’alçada,	 que	
l’Ajuntament	 va	 resoldre	 desestimant-lo	 però	 sense	 motivar	 la	 diferència	 de	 càlcul	
entre	 l’administració	 i	 la	 ciutadana.	 Com	 anteriorment	 ja	 ha	 succeït	 en	 les	 dues	
anteriors	queixes,	l’IBE	va	revisar	l’expedient	i	finalment	va	concedir	el	dret	a	aquesta	
ajuda.	

La	 síndica	 ha	 conclòs	 que	 l’actuació	 de	 l’Institut	 Barcelona	 Esports	 no	 ha	 estat	
rigorosa	en	la	resolució	dels	recursos	d’alçada	interposats	per	la	ciutadania,	malgrat	
que	 posteriorment	 ha	 detectat	 l’existència	 d’un	 error	 i	 ha	 reaccionat	 ràpidament	
mitjançant	la	notificació	del	reconeixement	del	dret	a	aquest	ajut	municipal.		

La	valoració	de	la	síndica	

La	Sindicatura	de	Greuges	de	Barcelona	creu	que,	per	assegurar	el	principi	d’una	bona	
regulació	contingut	a	 la	Llei	39/2015	i	per	facilitar	el	càlcul	de	 la	renda	a	 les	famílies,	
seria	desitjable	que	els	bases	de	la	convocatòria	concretessin	la	forma	de	càlcul	de	la	
renda	familiar,	de	conformitat	amb	la	normativa	reguladora	de	l’IRPF.	

Vilà	ha	expressat	que	“hem	de	recordar	que	una	bona	Administració	és	aquella	que	
comunica	 a	 la	 ciutadania	 d’una	 forma	 clara	 i	 precisa	 quins	 són	 els	 tràmits,	
procediments	 i	 òrgans	 competents	 per	 a	 la	 gestió	 dels	 seus	 drets,	 amb	 l’objectiu	
d’exercir-los	amb	garanties	i	qualitat”.		

	


