
LA SÍNDICA DEMANA FACILITAR UNA TARGETA 

SUBVENCIONADA DE TRANSPORT PER A LES 

PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ 

Vilà considera  que l’augment dels preus per aquest any són desproporcionats i 

generaran més desigualtats socials 

La defensora rebutja la pujada del Bicing un 25% i sol·licita que la tarifa sigui 

proporcionada a l’ús que se’n fa 

L’Ajuntament ha acceptat retirar el preu públic de residus als autònoms que 

treballen a casa perquè les deixalles que generen són ínfimes 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha demanat a l’Ajuntament 

que faciliti una targeta especial de transport subvencionada per a les persones en risc 

d’exclusió social que han de fer desplaçaments. La defensora ha fet aquesta recomanació 

al consistori després de rebre diverses queixes d’usuaris. 

En moments de crisi com l’actual, Vilà considera que la bonificació del 50% que s’aplicarà 

a les persones aturades hauria d’anar de la mà també d’un tracte especial a altres 

col·lectius, com persones que només cobren prestacions no contributives o sense sostre. 

La síndica planteja que aquest títol es subvencioni totalment o parcialment per part de 

l’administració en funció de la situació social de cada demandant. 

Aquesta petició s’ha fet coincidint amb l’anunci de les noves tarifes del transport públic a 

la ciutat. La síndica considera que la pujada d’un 12%, de la T-10, i d’un 10%, de la 50/30, 

dues de les targetes més utilitzades pels viatgers, és desproporcionada. 

Càrrega difícil de suportar 

Segons Vilà, el transport públic és un servei essencial per a la ciutadania –i com a tal ha 

de ser sufragat amb fons municipals-- i creu que aquest increment afavorirà més les 

desigualtats socials i suposarà una càrrega difícil de suportar per les economies familiars 

més precàries i nombroses. Tot i que la defensora valora positivament la baixada de preus 



dels abonaments T-mes i T-trimestre, considera que la utilització d’aquests títols no surt 

rentable a la majoria d’usuaris perquè no fan tants viatges al mes. 

Respecte a l’augment de l’abonament del Bicing, que passarà dels 35 als 44 euros l’any, 

la síndica sosté que l’increment del 25% és elevat i excessiu per als que no fan un ús 

intensiu. De totes maneres reconeix que es tracta d’un servei que té un preu força 

assequible. “Va començar a funcionar el 2007 amb un preu promocional de sis euros per 

captar abonats i ara qualsevol pujada que es faci es veu negativament”. Vilà demana que 

s’ofereixi un servei de qualitat per evitar una nova onada de queixes com va succeir fa 

tres o quatre anys. 

El govern municipal va explicar que quatre euros de l’augment del Bicing eren per pagar 

una assegurança de responsabilitat civil recomanada per la síndica. Però no ha estat així. 

Vilà mai ha suggerit tal cosa a l’Ajuntament sinó que va proposar incentivar que el conjunt 

de ciclistes, inclosos els privats, disposin d’una pòlissa d’assegurança, tal i com figura a 

l’estudi La bicicleta a Barcelona, que la Sindicatura va presentar el passat 3 de novembre. 

Sobre la decisió del govern municipal de limitar des d’aquest mes de gener l’accés gratuït 

dels aturats als gimnasos i altres instal·lacions esportives municipals, la síndica opina que 

és una llàstima que es restringeixi un servei estimat per la ciutadania i saludable, i alerta 

que abans que es comencés a aplicar la mesura ja havia rebut queixes d’alguns usuaris a 

qui se’ls denegava l’entrada i se’ls col·locava en una llista d’espera. En aquests moments, 

l’oficina que encapçala està a l’espera de rebre els informes municipals per emetre una 

resolució. 

Per contra, la defensora veu amb bons ulls que s’hagi atès la seva recomanació de l’any 

2010 i es deixi d’aplicar el preu públic per recollida de residus als autònoms que treballen 

en el seu domicili en superfícies inferiors als 25 metres quadrats. Vilà entén que 

professionals com els traductors o els dissenyadors gràfics que treballen on line a casa no 

generen escombraries o aquestes són d’ínfima magnitud. 

  

   

    

 

 

   

 

 



 


