
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LA CREACIÓ D’UN BANC DEL
MOVIMENT

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

Segons la darrera enquesta de salut de l'INE un 33% de la població espanyola ha 
trobat limitacions per a dur a terme les seues activitats diàries en els últims 6 mesos. A 
la mateixa estadística un 16% de la població de 15 i més anys est roba amb dificultats 
de mobilitat. A més a més és habitual a una ciutat de la nostra grandària que cada dia 
desenes de persones necessiten unes crosses o d'una cadira de rodes de manera 
puntual en el temps per causes accidentals.

Precisament en aquesta moció ens volem centrar en les situacions puntuals que al 
llarg de la vida d'una persona el pot dur a necessitar algun tipus d'aparell ortopèdic. La 
necessitat molt concreta en el temps a més a més de l'obligació d'alinear-se amb 
l'agenda 2030 (ODS12: producció i consum responsable) fa necessari plantejar-se un 
sistema de reutilització dels aparells ortopèdics.

En aquest sentit, el "Banc del Moviment" de l'Ajuntament de Barcelona. Un servei 
municipal que posa a la disposició dels ciutadans i ciutadanes que ho necessiten 
cadires de rodes, caminadors, crosses, llits articulats i altres productes de suport a 
persones amb discapacitat i/o dificultats de moviment. També ofereix productes 
tecnològics de suport per a tota classe de discapacitat, com ara dispositius per a 
l'ordinador o joguines adaptades.

Per aquests motius plantegem els següents precs:

PRIMER.- Que s'organitze una trobada amb les persones responsables d'aquest 
servei perquè se'ns plantege les potencialitats d'un servei d'aquestes característiques.

SEGON.- Que s'implemente un servei d'aquestes característiques, si s'escau, en 



col·laboració amb la societat civil.

Alcoi, 28 de març de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


