
 

LA SÍNDICA LAMENTA QUE LA COMUNICACIÓ MUNICIPAL DE LA 

DENEGACIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE LA CAMPANYA D’ACTIVITATS 

D’ESTIU S’HAGI PRODUÏT AMB RETARD, VIA MISSATGE DE TEXT I SOTA 

L’ARGUMENTACIÓ DE “MANCA DE RECURSOS” 

 La defensora de la ciutadania barcelonina ha decidit obrir una actuació d’ofici 

per tal d’esclarir la fonamentació inicial de manca de recursos i la forma de 

comunicació de les resolucions.  

Barcelona, 11 juny del 2019 - La Síndica de Greuges de Barcelona ha rebut dues 

queixes ciutadanes relacionades amb la denegació dels ajuts municipals de la 

campanya d’activitats de vacances d’estiu. Tot i que l’Ajuntament de Barcelona ja ha 

anunciat que ampliarà l’ajuda en mig milió d’euros per donar cobertura a totes 

aquelles famílies que han presentat sol·licitud i compleixen els requisits, la síndica Vilà 

ha lamentat que, segons la informació de què disposa, la comunicació de les 

denegacions s’hagi produït amb retard, via missatge de text i que l’única argumentació 

hagi estat “la manca de recursos municipals”. 

La primera queixa de la ciutadania barcelonina rau en el 

retard en la comunicació a les persones beneficiàries de 

l’ajut econòmic, previst pel 30 de maig i que no va ser 

efectiu fins quatre dies després, el 3 de juny. La síndica de 

greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, també ha 

indicat que un missatge de text és una acció que 

constitueix un mitjà “insuficient”. “Entenem que la 

comunicació via SMS hauria d’utilitzar-se per alertar de 

forma prèvia d’una resolució, però no pot constituir, en 

cap cas, l’única via. Entre altres consideracions, els SMS 

no contenen una fonamentació adequada de la decisió 

adoptada per l’Ajuntament, de manera que es genera 

indefensió al ciutadà”, ha afegit la defensora.  

Per aquests motius, la Síndica de Greuges de Barcelona ha decidit obrir una actuació 

d’ofici per tal d’esclarir la fonamentació inicial de manca de recursos i la forma de 

comunicació de les resolucions.  


