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Aquesta resolució s’emmarca dins el compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS), d’acord amb la mesura de govern sobre l’Estratègia d’impuls de l’Agenda 2030. 
Concretament, es relaciona amb l’objectiu 10.2“Per al 2030, promoure la inclusió social, econòmica i política de 
totes les persones”.  

 

RESOLUCIÓ DE LA SINDICATURA DE GREUGES  
 

QUEIXA RELATIVA AL DRET A L’ACCESSIBILITAT I LA INCLUSIVITAT 
(ESPORTS) 

 
 
ANTECEDENTS  
 
Descripció dels fets objecte de la queixa  
 
En data 19 d’octubre de 2022, la ciutadana va presentar una queixa en aquesta 
Sindicatura en què manifestava la seva disconformitat per la no assignació de monitor 
de suport a la seva filla a l’activitat de piscina a un Centre Esportiu Municipal de la 
ciutat. 
 
Exposava el següent: 
 
La seva filla de 9 anys té reconeguda una discapacitat del 41% per un trastorn genètic 
rar (síndrome de Borjeson Forssman Lehmann) que li genera problemes de 
desenvolupament, de llenguatge i cognitius. Això li ocasiona una velocitat de 
processament lenta i dificultats en la planificació i comprensió de normes i instruccions. 
Per aquests motius necessita suport per poder dur a terme activitats en les mateixes 
condicions que altres infants de la seva edat. 
 
Disposa de dictamen que reconeix que té necessitats educatives especials (NEE), per 
les quals en l’entorn escolar necessita vetlladora i educació especial. 
 
També se li ha reconegut anteriorment el dret a tenir monitor de suport en activitats 
com els casals d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona i monitor de suport a la piscina (en 
horari escolar en el programa “Ja nedo” i en horari extraescolar). Aquest suport 
persegueix que la nena pugui fer l’activitat en condicions d’inclusió real i que pugui 
aprofitar-la i gaudir-la igual que els altres infants que no tenen les seves 
circumstàncies. 
 
Aquest curs l’han inscrit al CEM a l’activitat de piscina els dissabtes a les 9.00 h, com 
el curs passat. Però en esta ocasió, tot i tenir reconegut el dret a monitor de suport i 
estar tot aprovat per part de l’IBE, no se li ha assignat monitor. La nena està fent 
l’activitat sense el suport necessari, fet pel qual la monitora ha d’atendre a la vegada a 
tot el grup i no pot donar-li l’atenció personalitzada que necessita per entendre les 
situacions i les instruccions, de manera que la nena no pot desenvolupar l’activitat amb 
normalitat. 
 
Tenen constància que no es tracta d’un cas aïllat. Han sortit notícies d’altres casos 
d’infants que no poden anar a la piscina en horari escolar per manca de monitor o que 
no poden realitzar l’activitat extraescolar per manca de monitors: 
https://www.elnacional.cat/ca/societat/alumnes-escola-barcelona-planten-donar-suport-
companya-autisme_895200_102.html 

https://www.elnacional.cat/ca/societat/alumnes-escola-barcelona-planten-donar-suport-companya-autisme_895200_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/alumnes-escola-barcelona-planten-donar-suport-companya-autisme_895200_102.html
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A més, les famílies no tenen accés directe a l’administració que gestiona tot això, ja 
que és gestionat i sol·licitat directament pel centre amb l’IBE (Institut Barcelona 
Esports). Així doncs, no han rebut cap tipus de confirmació oficial de l’estat del cas ni 
quines son les previsions, més enllà de les comunicacions que els trasllada el 
coordinador del CEM per WhatsApp. 
 
Segons els diu el coordinador del CEM, tenen un volum altíssim de peticions i per als 
CEM que no poden aportar persones de suport, els està costant molt poder cobrir-ho 
amb entitats externes, ja que van desbordades. 
 
Considera que és inacceptable que mentre l’Ajuntament de Barcelona fa referència a 
la inclusió i l’accessibilitat, una fracció tan fràgil de la societat, com la infància amb 
discapacitat, es vegin abandonats per les institucions que s’han compromès a garantir 
la seva inclusió. 
 
Afegeix que la seva filla pot realitzar l’activitat, encara que no amb el suport que 
necessita, però hi ha infants amb discapacitats més greus que davant la manca de 
suport poden haver de renunciar a una activitat esportiva que és molt important en la 
seva estimulació, desenvolupament i seguretat. 
 
Acaba explicant que el curs passat el monitor de suport es va confirmar en les hores 
prèvies a l’inici de l’activitat. I aquesta situació fa cursos que s’està donant. Quan la 
ciutadana formalitza la queixa a la Sindicatura, la seva filla havia d’anar a la seva 
quarta sessió de piscina sense que ningú els confirmés si tindria monitor de suport. 
 
 
 
Actuacions fetes  
 
Admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient. Va 
estudiar els fets i la legislació aplicable, amb la finalitat de valorar si s’havien aplicat els 
principis de bona administració per a la salvaguarda dels drets fonamentals a la 
ciutat. 
 
Després d’examinar el contingut de la queixa i la documentació aportada per la 
persona interessada, es va considerar convenient dirigir-se a l’Institut Barcelona 
Esports (IBE) per tal de conèixer les intervencions fetes en relació amb la queixa 
presentada.  
 
El dia 24 d’octubre de 2022, es va sol·licitar a aquest organisme la informació 
necessària per a l’estudi de la queixa.  
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Resposta dels òrgans afectats 
 
El dia 2 de novembre de 2022, aquesta Sindicatura va rebre la informació sol·licitada.  
 
L’escrit exposa el següent: 
 
1. Sol·licitud de monitoratge de suport als CEM per a infants amb discapacitat 
 
En funció de la tipologia de l’activitat, el procediment que cal seguir pot ser 
lleugerament diferent. Poden arribar peticions per a infants en programes esportius 
d’horari lectiu o activitats extraescolars homologades fora d’horari lectiu. 
 

 Dins d’horari lectiu: la sol·licitud pot arribar de l’escola participant al programa 
“Ja nedo” (com en aquest cas) o per l’entitat o empresa gestora de l’activitat. 

 Fora d’horari lectiu: la sol·licitud la fa sempre l’entitat o empresa gestora de 
l’activitat, que habitualment és alhora la gestora del CEM. 

 
Aquesta petició es fa de manera telemàtica a l’IBE. Un cop reben la petició, sol·liciten 
informació per saber les necessitats de la persona beneficiària i estudiar l’atorgament 
del servei. 
 
Si el cas és aprovat, comencen la recerca de personal de suport per garantir la inclusió 
de la persona amb discapacitat i, un cop troben la persona de suport, es confirma el fet 
a l’entitat o empresa que ha fet la sol·licitud. 
 
 
2. Com es garanteix el monitoratge de suport per a la inclusió esportiva 
 
Des del programa Esport Inclou disposen de dues vies diferents per garantir personal 
de suport en els casos del servei de monitoratge de suport: 
 

 Entitats organitzadores de l’activitat, que aporten el seu personal per fer les 
tasques de suport al personal tècnic de l’activitat. 

 Entitats específiques en inclusió esportiva, que aporten personal de suport al 
personal tècnic de l’activitat. 

 
Paral·lelament, i amb l’objectiu de proporcionar coneixements, eines i recursos al 
personal tècnic de les entitats esportives, disposen d’un servei de formació adreçat a 
aquest perfil professional per tal que puguin garantir la inclusió de persones amb 
discapacitat a les seves activitats físiques i esportives. 
 
Un cop s’aprova la sol·licitud de monitoratge de suport, s’informa que s’inicia la recerca 
de personal per garantir la inclusió de la persona beneficiària. 
 
La primera consulta sempre es fa a l’entitat o empresa que organitza l’activitat, i en el 
cas que no disposin de personal, ho intenten a través de les entitats específiques. 
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Atès que hi ha hagut un increment considerable de casos respecte a l’any anterior, les 
entitats específiques van desbordades.  
 
Actualment tenen 265 peticions de monitoratge de suport en activitats esportives per a 
infants, de les quals el 13% està en llista d’espera per iniciar el suport (229 sol·licituds 
s’han cobert).  
 
 
3. Problemàtica relacionada amb la queixa rebuda  
 
L’IBE es troba amb les dificultats següents: 
 

 L’entitat organitzadora de l’activitat no disposa de personal per garantir la 
inclusió de l’infant. 

 Les entitats específiques no disposen de personal que encaixi en les 
necessitats de l’infant ni en el dia, l’hora i l’espai de realització de l’activitat 
esportiva. 

 
Se segueix fent cerca i en el moment en què es trobi el personal adient l’infant podrà 
començar l’activitat. 
 
Es fa difícil preveure quan es resoldrà la situació, ja que això dependrà de l’encaix de 
l’horari, dia i lloc de cada cas, a més de l’especialització necessària per cobrir el cas.  
 
Habitualment es cobreixen els casos en una o dues setmanes, excepte en alguns que 
per horaris es poden allargar. 
 
 
 
CONSIDERACIONS 
 
1. La garantia d’una pràctica esportiva equitativa i inclusiva  
 
L’Ajuntament de Barcelona té una llarga trajectòria de compromís amb els drets de la 
ciutadania com a ciutat signatària de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la ciutat.  
 
La Carta enuncia a l’article 1 que la ciutat és l’espai col·lectiu que pertany a tots els 
seus habitants, els quals tenen dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització. 
A continuació, l’article 2 de la Carta estableix el principi d’igualtat de drets i de no-
discriminació.  
 
Aquests drets han de ser garantits per a tota la ciutadania, vetllant de manera decidida 
per aquelles situacions en les quals poden resultar vulnerats. Això pot succeir quan es 
requereixen recursos específics per assolir l’equitativitat i la inclusivitat.  
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Aquesta és la situació que es planteja a la queixa actual, en la qual es fa referència a 
una persona menor d’edat afectada per una situació de discapacitat reconeguda del 
41%. 
 
L’article 7.2 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i 
protocol facultatiu de les Nacions Unides estableix que, en totes les activitats 
relacionades amb els nens i les nenes amb discapacitat, una consideració primordial 
ha de ser la protecció de l’interès superior de l’infant.  
 
La Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància l’adolescència, es 
fonamenta en l’interès superior de l’infant o adolescent. En aquest sentit, a l’article 
15.2 diu que els poders públics han d’adoptar amb caràcter urgent les mesures 
necessàries per evitar que el contingut essencial dels drets dels infants resti afectat 
per la manca de recursos adaptats a les seves necessitats. 
 
El Pla d’infància 2021-2030 de l’Ajuntament de Barcelona, atenent la diagnosi de la 
situació d’infància a la ciutat, així com els drets que infants i adolescents tenen 
reconeguts, estableix una sèrie de reptes. Entre aquests, l’IBE té com a actuació 
destacada la promoció de la pràctica esportiva d’infants i adolescents.  
 
Pel que fa als infants amb diversitat funcional, l’article 10.2 de la Llei 14/2010 també 
declara que els poders públics han d’introduir la perspectiva de la diversitat funcional 
en el desenvolupament de les mesures que adopten amb relació als infants, de 
manera que en totes les actuacions i programes que se’ls adrecen es tinguin en 
compte les diferents maneres en què funciona el seu cos i que poden tenir necessitats 
iguals o específiques.  
 
Resulta, per tant, evident que les administracions públiques i en aquest cas, l’IBE, 
han de vetllar perquè els infants i especialment els infants amb discapacitat puguin 
gaudir de la pràctica esportiva amb totes les garanties de drets.  
 
La Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, a l’article IV, estableix 
que les persones discapacitades gaudeixen d’una assistència municipal particular i 
se’ls han d’adaptar els espais.  
 
Així doncs, d’acord amb la normativa, la filla de la promotora de la queixa hauria 
de poder comptar des del primer moment de les activitats esportives en les 
quals participa amb el monitoratge de suport que necessita, tal com se li ha 
reconegut.  
 
 
2. Mecanismes necessaris per garantir aquest dret 
 
La Llei 13/2014, d’accessibilitat, defineix a l’article 3n) el suport personal com a 
persona preparada per facilitar o garantir l’ús de productes i serveis, la comunicació o 
la mobilitat a les persones amb discapacitat, com ara l’intèrpret de la llengua de 
signes, el guia intèrpret o l’assistent personal 
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Un dels problemes que es planteja en aquest cas són les dificultats per poder trobar 
personal preparat en els horaris de l’activitat.  
 
Sobre aquest punt, aquesta Sindicatura vol posar èmfasi en el fet que el programa 
Barcelona Esport Inclou fa anys que està engegat. Per tant, entenem que haurien 
d’existir els mecanismes necessaris per garantir la disponibilitat de persones 
preparades per donar suport en les activitats esportives (formació directa o 
indirecta de personal, contractes amb entitats gestores dels CEM, subvencions a 
entitats organitzadores o específiques, etc.).  
 
Així doncs, és necessari impulsar les mesures necessàries per ampliar el nombre 
de persones amb la formació adient per efectuar les tasques de monitoratge de 
suport per a infants amb discapacitat.  
 
 
3. Dret a la informació sobre els serveis de pràctica esportiva inclusiva 
 
La informació sobre el funcionament dels serveis municipals i sobre l’estat de les 
sol·licituds que fa la ciutadania esdevenen fonamentals en una bona administració. 
Així, la Carta de ciutadania - Carta de drets i deures de Barcelona estableix a l’article 6 
que l’Ajuntament ha de facilitar informació sobre la seva organització, serveis, 
procediments i activitats municipals.  
 
Al seu torn, l’article 4 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, estableix 
entre els principis amb els quals han d’actuar les administracions públiques la 
simplicitat, la claredat i la proximitat a la ciutadania.   
 
Aquesta informació esdevé encara més necessària quan cal atendre i fer prevaldre els 
drets de la infància amb discapacitat.  
 
L’article 25.1 de la Llei 13/2014, d’accessibilitat, estableix que les administracions 
públiques i els proveïdors de serveis públics han d’oferir serveis accessibles, tant pel 
que fa a l’ús com pel que fa a la informació que es facilita amb relació a aquests. El 
punt 3 del mateix article estableix que les administracions públiques i els proveïdors de 
serveis públics han d’informar en els seus llocs web sobre les condicions 
d’accessibilitat dels serveis que ofereixen i sobre els mitjans de suport 
disponibles.  
 
Analitzant el contingut de l’article observem, en relació amb el monitoratge de suport, 
que aquest s’incompleix, tant des de la vessant més general (a tota la població 
interessada) com de la concreta i particular (de la promotora de la queixa i la seva 
filla).  
 
Pel que fa a la vessant general, la web del CEM fa referència a la pràctica inclusiva de 
l’esport, tot i que la informació que en facilita es molt limitada. Així, es pot anar fins al 
punt “Esport inclou”, dins del qual es pot trobar “Monitoratge de suport”. El contingut de 
la informació disponible és la següent: “Servei dirigit a infants i joves que tenen 
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dificultats per realitzar una pràctica esportiva en les mateixes condicions que els altres.  
Es pot demanar al correu esportinclou@bcn.cat o als nostres CEM’s.” 
 
La Sindicatura considera que aquesta informació no es correspon amb el que preveu 
la llei, atès que només inclou la definició del servei i la manera de sol·licitar-lo, però no 
fa referència ni a les condicions d’accés ni a la seva disponibilitat. Entenem que aquí 
caldria explicitar el funcionament del circuit i les possibilitats d’obtenir una 
resposta i accedir al monitor en un període de temps concret.  
 
Pel que fa al cas concret que ens ocupa, la ciutadana exposava que no disposava 
d’informació directa per part de l’IBE i que el responsable del CEM no li facilitava una 
informació precisa.  
 
Efectivament, segons l’informe municipal rebut, constatem que la petició es fa de 
manera telemàtica a l’IBE i que, quan aquest disposa de la persona de suport, això es 
confirma a l’entitat o empresa que ha fet la sol·licitud, no a la persona o família 
interessada. Cal tenir en compte que actualment aquesta rep la informació de manera 
verbal, fet que en pot condicionar el contingut.  
 
Des de la Sindicatura entenem que les persones sol·licitants haurien de poder efectuar 
directament la sol·licitud (amb els suports necessaris quan calgui) i, especialment, 
obtenir resposta escrita, amb tota la informació adient. En aquest sentit, es recomana 
a l’IBE que revisi aquest circuit i que permeti a les persones o famílies 
sol·licitants rebre una informació directa i clarificadora de la situació.  
 
 
 
4. Necessitat de cercar alternatives durant la manca de monitoratge de suport  
 
Atenent el nombre de persones i famílies afectades (un 13% del total de sol·licitants), i 
mentre es busquen maneres de preveure i evitar situacions com l’actual, és necessari 
abordar la situació com a urgència i facilitar una solució provisional, a l’efecte de 
no vulnerar els drets dels infants afectats.  
 
En aquest sentit, cal explorar les alternatives que puguin ser viables per oferir 
una solució. Si cal, conjuntament amb les famílies i l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat. 
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DECISIÓ 
 
D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el 
Reglament que regula la Sindicatura de Greuges de Barcelona, aquesta institució té 
com a missió valorar si s’ha produït un greuge. Considerats els fets i les normes 
aplicables, conclou que, en aquest cas, l’actuació de l’IBE no ha estat ajustada a 
dret ni eficaç, atès que no s’ha pogut garantir la participació de una ciutadana 
menor d’edat, en condicions d’equitat, en una pràctica esportiva.  
 
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Sindicatura emet la decisió següent: 
 

 Recordar a l’IBE que la filla de la promotora de la queixa (i altres infants 
afectats) ha de poder comptar, des del primer moment de l’activitat esportiva, 
amb el monitoratge de suport que necessita. 
 

 Recomanar a l’IBE que s’explorin diferents possibilitats per poder ampliar el 
nombre de persones amb la formació adient per efectuar tasques de 
monitoratge de suport. 
 

 Recomanar a l’IBE que revisi el circuit de sol·licitud i resposta, de manera que 
les persones o famílies sol·licitants puguin rebre una informació directa i 
clarificadora de la situació. 
 

 Recomanar a l’IBE que s’abordi la situació actual com a urgència i es faciliti 
una solució provisional, a l’efecte de no vulnerar els drets dels infants afectats.  
 

Aquesta resolució es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte 
al Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i s’informarà la persona 
interessada del seu contingut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


