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SÍNDICA DE GREUGES   
DE BARCELONA 
 
NOTA DE PREMSA 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona demana millores en l’atenció a les 
reclamacions dels usuaris del Bicing 
 
 
Dimecres,18 de juny de 2008 
 
Síndica de Greuges de Barcelona 
 

La Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, ha demanat a l’Ajuntament 
una millora en el procediment de resolució de les reclamacions dels usuaris del 
servei de Bicing. Els darrers mesos la Síndica de Gregues ha emès diverses 
decisions on es constaten deficiències en el Servei d’Atenció a l’Usuari de 
l’empresa que presta el servei. Les queixes fan referència principalment a 
lentitud i poca agilitat en la resolució de les incidències, sobretot els problemes 
per targetes bloquejades indegudament o per imports cobrats per infraccions 
sense atendre a les al·legacions de l’usuari. 
 
El nombre d’expedients oberts per la Síndica de Greuges no és significatiu 
sobre l’alt nombre d’usuaris i només fan referència al Servei d’Atenció a 
l’Usuari. Però en totes les queixes apareix com a denominador comú la 
insistència amb la que l’usuari ha de seguir el seu cas per obtenir una resposta 
adequada. Alhora, també s’ha constatat com hi ha reclamacions que no s’han 
resolt durant setmanes o mesos però que es resolen en dies en el moment en 
que intervé la Síndica de Greuges. En aquests expedients, el fet que la 
incidència no es resolgui sense la intervenció de la Síndica de Greuges, també 
ha estat motiu per estimar la queixa del ciutadà.  
 
Per això, la Síndica de Greuges ha recomanat en les seves decisions més 
rapidesa i agilitat en la revisió dels expedients de reclamació dels usuaris, 
especialment quan l’usuari té bloquejat l’accés al servei, i que s’atenguin 
correctament les seves al·legacions quan no estan conformes amb les 
penalitzacions cobrades. 
   
En l’estimació d’algunes d’aquestes queixes, la Síndica de Greuges també ha 
suggerit que s’estudiï una formula per compensar el temps transcorregut sense 
poder utilitzar el servei per causes no atribuïbles a l’usuari.   
 
      
 
Podeu adreçar-vos a l’oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona per a més 
informació, aclariments o declaracions. 
 
 


