
 

Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del Grup Municipal Unides Podem de 
l’Ajuntament de Pollença, a l’empara del que es preveu en el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta, per al seu debat i 
aprovació en sessió plenària de l’Ajuntament, la següent  

 

MOCIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ DE BICICLETES ABANDONADES A 
POLLENÇA 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El 14/01/2020 es va fer entrega a l’anterior batle d’aquesta legislatura 2019-2023 per 
part d’Unides Podem Pollença d’una proposta de projecte anomenat “Projecte Bici-
clat”. El mateix fou fruit d’observar com el pati del quarter de la Policia Local de Pollença 
acumula gran quantitat de bicicletes abandonades a la via pública que, quan no es 
reclamen en temps i forma, es donen a entitats com Deixalles, Creu Roja o Càritas (la 
última donació fou a octubre 2022). 

 

El projecte entregat recull una proposta d’UP en el nostre programa electoral de crear 
un parc de bicicletes municipals, així com:  

• Fomentar l’ús de vehicles no contaminants davant l’emergència climàtica 
(compromís Agenda 2030).  

• Donar una segona oportunitat a joves de la localitat perquè puguin aprendre 
un ofici.  

 

Proposa la creació de punts de recollida o devolució de bicicletes per a la ciutadania 
en els 3 nuclis urbans del Municipi, amb una quota mínima (mensual, trimestral o 
anual), que funcionés amb panys electrònics.  

 

També, es pretén que el manteniment de les bicicletes es faci en col·laboració amb un 
servei mecànic del Municipi que pugui contractar a un o diversos joves perquè puguin 
aprendre un ofici. Les Illes Balears són una de les comunitats amb major grau de 
desenvolupament del sistema de Garantia Juvenil, amb la presència del recurs 
específic del SOIB JOVE, amb qui es podria mantenir una reunió per explicar la 
proposta de futur.  

 



 

Finalment, part de les bicicletes es podrien destinar, també, a préstecs temporals per 
a usuaris/es de Serveis Socials amb manca de mitjans per a desplaçar-se dins el 
Municipi.  

 

S’adjunta a la present moció el text original del projecte entregat a Batlia el passat 
14/01/2020.  

 

Per tot l’anterior, el Grup Municipal d’Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença 
presenta al Ple per a la seva consideració i acceptació si escau, els següents 

 

ACORDS 

1. L’Ajuntament de Pollença estudiarà la viabilitat d’implementar un servei de préstec 
de bicicletes municipals.  

2. L’Ajuntament de Pollença, a través de l’Àrea de Joventut i Benestar Social, contactarà 
amb el SOIB JOVE per estudiar les possibilitats existents per desenvolupar el projecte 
formatiu-laboral esmentat.  

3. L’Ajuntament de Pollença esgotarà totes les vies anteriors exposades abans de tornar 
a fer una donació de bicicletes abandonades a entitats / serveis que no reparteixen les 
bicicletes entre la població del Municipi.  

 

 

 

Pollença,  10 de novembre de 2022  

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

Al Ple Corporatiu del 24 de novembre de 2022 


