PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms o raó social

DNI-NIF

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP

DADES PERSONA REPRESENTANT

NIE

V55663025

(emplenar en cas que s'actuï en representació

Nom i cognoms o raó social
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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 22/05/2020 REFERENT A PROCÉS DE DESINFECCIÓ DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER
LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'obligació d'un ajuntament és actuar com a servei públic i actuar amb responsabilitat amb la vida de les
persones que viuen al municipi. Per tant, un govern que inclou diferents opcions polítiques com l'actual format
per JxReus, ERC i Ara Reus ha de prioritzar el benestar de la ciutadania abans que el protagonisme que pot
adquirir un regidor amb afany de clientalisme.
Fa dues setmanes en roda de premsa, Daniel Rubio explicava el protocol que s'està posant en marxa per
preparar els espais municipals per al retorn a l'activitat presencial. Entre altres mesures, el regidor de RH i Medi
Ambient va destacar la compra de sis màquines d'ozó posant de manifest que són els dispositius recomanats per
l'OMS i en contra dels coneixements tècnics que aporta la Regidoria de Salut Pública del mateix Ajuntament de
Reus.
La Cup de Reus compta amb una comissió que -més enllà de realitzar propostes cap a la internalització del servei
de recollida i de neteja- també analitza i treballa aspectes mediambientals i d'aquí la preocupació i l'alarma que
es va despertar entre les militants especialitzades davant la notícia pública de l'ús de màquines d'ozó per part de
l'ajuntament en contra de les recomanacions que aporta la regidoria de Salut Pública.
Existeixen diverses valoracions científiques sobre aquest producte:
1) Florentina Villanueva García, investigadora del Parque Científico y Tecnológico de Castella-la Manxa, ha
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alertat que no només no podrien ser eficaces per a la desinfecció de coronavirus sinó que fins i tot podrien tenir
efectes perjudicials per a la salut.
2) El Col·legi de Biòlegs de Catalunya alerta de l'ús inadequat de desinfectants en l'espai públic. Avisa que els
efectes sobre la salut i el medi ambient dels productes poden ser greument negatius, fins i tot n'hi ha que poden
ser cancerígens. En aquest sentit, puntualitza que els biocides són productes tòxics que han d'estar regulats i, per
tant, també demana no utilitzar productes no autoritzats, i aplicar correctament els autoritzats. Posen l'exemple
de l'ozó que pot ser tòxic o produir danys en les persones.
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3) El Departament de Salut de la Generalitat també avala l'opinió del Ministeri de Sanitat que notifica que la
desinfecció per ozó està sent avaluada, però no està encara aprovada, per la qual cosa no disposa de cap
document sota aquesta legislació de biocides que estableixi la seva eficàcia i la seguretat del seu ús. A més,
malgrat que la substància ha estat notificada i defensada, entre d’altres finalitats, per a la desinfecció de l’aire, es
plantegen dubtes, principalment, sobre les dosis necessàries per garantir la seva eficàcia en front al coronavirus i
els efectes sobre la salut que aquestes dosis poden implicar.
La Regidoria de Salut Pública anteriorment esmentada tal com exposa en la seva carta de presentació també
compta amb l'Escola Oberta de Salut que té entre d'altres objectius ser un espai accessible i transparent per
oferir una informació veraç, contrastada i actualitzada amb l’evidència científica disponible, respecte als principis
generals de bioètica, compromís de col·laboració i coordinació entre tots els agents implicats i treballar per
generar entorns saludables i polítiques de promoció de la salut. D'aquesta manera, entenem que aquesta
regidoria amb un acte de responsabilitat amb la salut de les persones ha publicat el certificat del Departament de
Salut relacionat amb l'argumentari del punt 3, anteriorment exposat ja que l'ozó no es troba entre els productes
de la llista oficial de virucides autoritzats i registrats por el Ministeri de Sanitat i encara no està avaluat per la Unió
Europea.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
Per tots aquests motius anteriorment exposats i amb la voluntat d'actuar com a servei públic per tal de preservar
la salut de les reusenques i reusencs en un moment crític de pandèmia, la Candidatura d'Unitat Popular presenta
els següents acords:
Primer.- Que la Regidoria de RH i Medi Ambient faci pública la recomanació de l'OMS de la qual se'n fa ressò.
Segon.- Que la Regidoria de RH i Medi Ambient faci pública la notificació que l'empresa comercialitzadora de les
màquines d'ozó ha d'aportar al Ministeri de Sanitat
Tercer.- Que la Regidoria de Salut Pública realitzi un seguiment del procediment de desinfecció que ha iniciat la
Regidora de RH i Medi Ambient per tal d'assegurar que no suposa un risc per a les treballadores de l'ajuntament
ni per la ciutadania.
Quart.- Que en el cas que aquest seguiment per part dels tècnics de Salut Pública no es dugui a terme per falta de
directrius des del Departament de Salut de la Generalitat es retiri de manera immediata el procediment de
desinfecció per ozó de les dependències municipals.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
Mocio_Mocio_desinfeccions_dependencies_municipals_pdf.pdf
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en cas d'oposar-se a la
seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

Llibre General Entrada 2020026559 19/05/2020 09:35:23 - CVE 13064313422451560406 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim de 1 mes.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

Drets

La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de resolució, esmenes,
precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de portaveus de l'Ajuntament
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada.
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a la
Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica
de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
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un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Informació addicional
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X

Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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