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RESOLUCIÓ DE LA SÍNDICA DE GREUGES REFERENT A LA QUEIXA 
PRESENTADA RELATIVA A DENEGACIÓ D’UNA  BECA PER A LA  REALITZACIÓ 
D’ACCTIVITATS ESPORTIVES EXTTRAESCOLARS PER  AL SEU FILL 
 
 
Descripció dels fets objecte de la queixa  
 
En data 31 de gener de 2020, un ciutadà va presentar una queixa en aquesta 
Sindicatura, en què exposava que l’Ajuntament li havia denegat un ajut per a la 
realització d’activitats esportives extraescolars per al seu fill de 13 anys d’edat. Segons 
expressava en la queixa, l’ajut se li havia  denegar pel motiu textual de 
“documentació ingressos pare no aportada o aportada fora de termini”. Al no 
estar d’acord amb aquesta decisió, va presentar  un recurs i la resposta va ser la 
mateixa, confirmant la denegació dels ajuts. 
 
Considerava que hi havia d’haver algun error perquè en la sol·licitud de subvenció van 

signar la conformitat amb que l’Ajuntament de Barcelona pogués consultar les seves 

dades fiscals, com altres anys. 

 
Actuacions fetes  
 
Admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient 
estudiant 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. 
 
Examinats el contingut de la queixa i la documentació aportada per la persona 
interessada, es va valorar la conveniència de dirigir-se l’Institut Barcelona Esports per 
tal de conèixer el tractament i les intervencions realitzades en relació amb la queixa 
presentada.  
 
En data 4 de febrer de 2020 es va sol·licitar a l’organisme corresponent la informació 
necessària per a l’estudi de la queixa.  
 
Resposta dels òrgans afectats 
 
En data 22 de maig de 2020 aquesta Sindicatura va rebre la informació sol·licitada en 
la qual l’Institut Barcelona Esports  exposa que “respecte a la demanda de revisió de la 
denegació de beca, una vegada estudiada la situació, se li reconeix la beca i se li  
concedeix un 90% i 225 euros (ara però, li correspondrà el 75% d'aquesta quantitat, 
degut a l'Estat d'Alarma que va interrompre el servei el 14 de març).” 
 
En l’informe s’afegeix que aquesta situació ja va ser comunicada a la família durant els 
mesos de gener i febrer. 
 
 
 
 



CONSIDERACIONS 
 
 
Es vol començar aquesta valoració manifestant que la informació facilitada en l’informe 
de resposta hi manca la documentació sol·licitada; concretament es demanava la 
còpia de l’expedient administratiu de la sol·licitud d’ajut econòmic per a 
activitats esportives extraescolars amb els informes tècnics en què es basen la 
denegació del recurs. Aquesta documentació, era fonamental per poder discernir si 
l’Administració competent havia resolt el recurs d’alçada en els termes expressats a 
l’article 119 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.  
 
Tot i no disposar de la documentació que conforma l’expedient administratiu, aquesta 
Institució ha consultat les publicacions oficials respecte a aquest procés i ha localitzat 
l’Anunci del 19 de maig de 20020 en el que, tal i com s’intuïa, l’òrgan municipal  ha 
exercit la seva potestat de revisar d’ofici l’acte administratiu dictat, tal i com disposa els 
articles 106 i següents de la Llei 39/2015, i ho ha revocat mitjançant l’emissió d’un nou 
acte que reconeix el dret a la subvenció.  
 
La possibilitat que té la persona interessada d’interposar un recurs contra els actes 
dictats per la administració, constitueix una de les principals garanties del 
procediment, donant l’oportunitat a l’administració de revisar novament l’acte i 
rectificar si es detecta causa. Per aquest motiu, entén la síndica que l’Ajuntament ha 
d’actuar amb el màxim rigor davant l’exercici d’aquest dret de la ciutadania. 
 
Finalment, insistir en el fet que no haver obtingut la documentació peticionada per la 
Sindicatura, ha impedit conèixer els motius de la rectificació de l’acte administratiu: en 
aquest cas la denegació per no haver presentat la documentació d’ingressos quan 
havia autoritzat a l’Ajuntament la seva consulta i, sense haver presentat cap altra 
reclamació a l’òrgan responsable, la recepció posterior d’una notificació encapçalada 
pel text “respecte a la demanda de revisió de la denegació de beca, una vegada 
estudiada la situació, se li reconeix la beca”. Aquesta manca de cessió de la 
documentació demana no s’adiu amb el deure de col·laboració amb la Sindicatura, 
establert a la base III del Reglament de la Síndica de Greuges de Barcelona (aprovat 
pel Plenari del Consell Municipal de 21 de març de 2003) ni amb els principis 
d’actuació d’una bona Administració. 

Per aquest motiu, es recorda a l’Institut Barcelona Esports l'obligació dels òrgans 
municipals, d'acord amb el que estableix la base III, apartat 3 del Reglament de 
funcionament de la Síndica de Greuges de Barcelona, d’aportar dades, expedients i, 
en general, tota la documentació necessària perquè pugui dur a terme les seves 
actuacions de supervisió. 
 
Un  altre  aspecte a considerar, malgrat no incloure’s en l’exposició inicial  del greuge 
per part de la  ciutadana, és la comunicació de l’Institut Barcelona Esports d’assumir 
només el 75% de l’import total de la beca perquè la declaració de l’estat d’alarma va 
interrompre l’activitat esportiva el 13 de març de 2020.  
 
El darrer anunci d’informació pública d’aquesta matèria comunica que: 
 

En data 19 de maig de 2020 el president de l’Institut Barcelona Esports ha dictat la 
resolució següent: “MODIFICAR, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, la resolució de la Presidència de l’Institut, de data 20 de novembre de 
2019, per la qual s’atorgaven les subvencions a infants i adolescents, entre 6 i 17 
anys, per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar del curs 2019-2020 i, en aquest 
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sentit, ATORGAR als beneficiaris que consten a l’annex 1 la subvenció sol·licitada 
amb l’import que consta en  el mateix document. 

 
En aquest annex 1, la subvenció atorgada  a la ciutadana és del 90% amb un total de 
198 €. Oficialment no consta altra publicació posterior de cap resolució que modifiqui 
l’anterior, per tant es podria concloure que l’IBE s’acull a allò que inclou en l’anunci de 
data 17 de setembre de 2019, on fa referència al pagament fraccionat dels  imports a 
les entitats esportives: 35% entre els mesos de desembre de 2019 i gener de 2020, 
40% entre els mesos de febrer i març de 2020 i el 25% restant entre juliol i desembre, 
prèvia justificació final de la participació a l’activitat. Aquesta Sindicatura de Greuges 
entén que el 25% restant i no abonat a les entitats organitzadores no serà  reclamat en 
cap cas a les persones beneficiàries. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el 
Reglament que regula aquesta institució, aquesta Sindicatura té com a missió valorar 
si s’ha produït un greuge i, considerats els fets i les normes aplicables, conclou que, en 
aquest cas, l’actuació de l’Institut Barcelona Esports no ha estat ajustada a dret ni 
eficaç. 
 
En conseqüència, emeto la següent decisió: 
 

 Recomanar a l’Institut Barcelona Esports que en les properes edicions del 
programa de concessió d’ajuts per a la pràctica esportiva extraescolar, actuï 
amb el màxim rigor a l’hora de resoldre els recursos interposats per les 
persones interessades.  
 
 

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


