PREGUNTA-PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI SOBRE PRODUCTES DE
COMERÇ JUST I ALIMENTACIÓ SALUDABLE

Pablo González Gimeno, portaveu suplent del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenten en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al passat plenari es va aprovar promoure el coneixement del contingut de la
Declaració Universal dels Drets Humans així com establir mesures de treball que des
de l’Administració local es puguen dur a terme per assolir un major acompliment
d’aquests Drets Humans. Un element significatiu i clarament accessible per a una
entitat com la nostra per a promoure i respectar els Drets Humans és el consum de
productes dintre de les normes que proveeix el Comerç Just.
D’altra banda, fa uns mesos es va aprovar en aquesta corporació l’implementació d’un
pla integral contra l’obesitat infantil. En aquest sentit, una de les mesures més senzilles
és dificultar l’accés a productes escassament saludables i, alhora, fomentar l’accés
d’altres saludables.
Per eixe motiu preguntem:
-

Hi ha implementada alguna mesura per a promoure el comerç just a les
dependències de l’Ajuntament així com en les activitats que aquest organitza?

En el cas que no fora així, preguem:
- Promoure i estimular l'ús dels productes de comerç just en les dependències
municipals. En aquest sentit es promourà que les màquines de vending que

existeixen a dependències municipals, tant d’ús públic com restringit al
personal que hi treballa, oferisquen productes de comerç just i solidari.
- Davant la rellevància del cafè en la nostra cultura, demanem que els
productes servits en màquines de begudes de les dependències municipals
oferisquen cafè que acomplisca les pautes necessàries per a ser considerat
producte de comerç just i solidari.
- Al mateix temps que es fa aquest procés de transformació també demanem
que les màquines de vending només productes saludables (baixos en grasses,
fruites...).
- Vigilar i, si escau, instar a que aquests canvis es generen també en les
dependències públiques de la ciutat siga quina siga el nivell administratiu de la
seua titularitat.
- Realitzar una campanya d’informació i sensibilització sobre el comerç just i
solidari.
- Elaborar un informe anual que avalue les fites assolides per aquestes
mesures.

Alcoi, 27 de desembre de 2019

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi

