
 
 

 
PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA L’ASSEMBLEA DE LA 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A LA CREACIÓ DEL BANC 
MUNICIPAL D’ARTICLES NEONATALS I INFANTILS  

 
Tenint en compte la difícil situació econòmica que pateixen un gran gruix de famílies 
artesenques, i en particulars certs sectors amb més risc d’exclusió social com poden ser les 
famílies immigrants o les persones de la tercera edat, és important enfortir els llaços solidaris 
de la societat. Una manera de fer-ho és facilitar l’intercanvi de material que ja no es necessita 
ni s’utilitza. D’aquesta manera no només es promou la solidaritat veïnal sinó que es redueix el 
consumisme i per tant es redueix l’impacte mediambiental. Una manera de facilitar aquest 
intercanvi de material és mitjançant la creació d’un Banc Municipal d’Articles Neonatals i 
Infantils.   

El Banc Municipal d’Articles Neonatals i Infantils és un espai on es disposa de material de 
puericultura de segona mà: bressols, cotxets, moisès, material de cuina, etc. Té com a finalitat 
generar un banc municipal d’accessoris neonatals i infantils, destinat a famílies amb pocs 
recursos econòmics i amb nadons a càrrec.  

Les famílies que cedeixen el material no reben res a canvi i d'altra banda la família a la qual se 
l’hi presta el material no ha de pagar cap tipus de lloguer, només es pot plantejar demanar un 
dipòsit.  

L’únic requisit és que es cuidi el material per a què una vegada ells ja no ho necessitin es 
pugui donar en préstec a una tercera família, i així successivament fins que el material 
s'espatlli.  

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Crear un Banc Municipal d’Articles Neonatals i Infantils. 
 
Segon. Crear conjuntament amb els tècnics de benestar social un reglament de gestió per al 
bon funcionament del Banc Municipal d’Articles Neonatals i Infantils. 
 
Tercer. Realitzar una campanya informativa del nou servei municipal, realitzar una recollida del 
material i una posterior base de dades sobre el material recollit  que disposarà el Banc. 
 
Quart.  Adequar si és necessari un espai municipal per a l’emmagatzemament del material del 
Banc. 
 


