
 

 

 
Antoni Cànaves Martín, president de l'associació BICIUTAT DE MALLORCA, amb CIF G57.776.643, 

inscrita al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i amb domicili a efectes de notificacions al carrer de Ca'n 

Oliva, 10, 3r, 1a, 07003 Palma, i correu electrònic  biciutatdemallorca@gmail.com 
 

 

 

EXPÒS 

 

Que a la darrera assemblea ordinària de la nostra associació, celebrada el passat 27 de novembre de 2013, es 

va prendre per uninanimitat, entre d'altres, el següent acord: 

 

Fa uns mesos es va implantar el Registre Municipal de Bicicletes a la nostra ciutat de Palma. Des d’aquella 

data fins a l’actualitat són poquíssims els ciutadans que utilitzen aquest vehicle que han passat per les 

oficines municipals de Sant Ferran a registrar la seva bicicleta. 

 

També són moltes els robatoris de bicicletes que segueixen produint-se cada mes a la nostra ciutat, quedant la 

majoria irrecuperables per part dels seus propietaris atès que no estan degudament identificats. 

 

Per aquests motius, BICIUTAT proposa: 

 

1. Instar a l’Ajuntament a que inicïi una campanya informativa a tots els nivells que animi als usuaris 

de la bicicleta a registrar els seus vehicles atès que consideram qu el “Biciregistre” és encara un gran 

desconegut per la major part dels ciclistes urbans. 

Instar a l’Ajuntament a que, mensualment, publiqui una relació de bicicletes trobades (amb 

indicació de model, data de la troballa, descripció tènica i fotografies) al web de la Regidoria de 

Mobilitat. D’aquesta manera els propietaris de bicis robades podran localitzar-les de forma més 

ràpida i eficient. 
 

3. Instar a l’Ajuntament de Palma per a que contacti amb els negocis de compra-venda de bicicletes i 

que estableixi la possibilitat de registrar les bicicletes des de les seus d’aquestes empreses. 
 

 

És per aquests motius que, 

 

 

SOL·LICIT 

 

Siguin recepcionades totes aquestes propostes i que s'estableixi una comissió o mecanisme per tal que 

aquesta associació BICIUTAT DE MALLORCA pugui aportar la informació necessària a aquest Ajuntament 

per tal que es puguin dur a terme les activitats exposades. 

 

 

 

Antoni Cànaves Martín 

President 

 

Palma, 9 de maig de 2014 

 

 

AJUNTAMENT DE PALMA. 
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