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GARCIA CAMARA, ANGELES DEBORA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CIUDADANOS DE REUS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA
24/07/2020 REFERENT A PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOS GRIFOS TRADICIONALES POR GRIFOS AUTOMÁTICOS EN
LOS LAVABOS DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Sars-Cov2 (coronavirus) ha sido el último virus conocido que provoca la COVID19. El alto vector de contagio ha
causado cientos de miles de personas contagiadas y muertas en todo el mundo y dejando unas consecuencias
económicas y sociales de dimensiones desconocidas.
Las vías de transmisión del Sars-Cov2 pueden ser cuatro: a través del aire mediante gotas, a través de objetos
contaminados, manos y humores corporales.
Desde la aparición del Sars-Cov2 la OMS-WHO ha alertado de la necesidad de un correcto lavado de manos,
indicando que el más eficaz es el quirúrgico con agua y jabón de 40 a 60 segundos de duración, basándose en el
legado que nos dejó Florence Nightingale, precursora hace aproximadamente 200 años de la enfermería
moderna y persona de referencia en el control de contagio de enfermedades.
Según un estudio publicado por The New England Journal of Medicine, de acuerdo con estudios de diferentes
Institutos Nacionales de Salud, la Universidad de California y la Universidad de Princeton y el Centro de Control
de Enfermedades de Estados Unidos, el virus del Sars-Cov2 puede estar presente varias horas y días en aerosoles
y en algunas superficies (2 o 3 días en plástico o acero inoxidable). Por este motivo tocar el grifo del lavabo puede
ser uno de los vectores de contagios de gran importancia.
Por otro lado, una persona se lava las manos como mínimo 7-8 veces en el día (en la situación actual tendría que
ser superior) gastando una media de 5 litros (lavado 20 segundos, no efectivo frente al Sar-Cov2) y 10-12 litros
(lavado de 40-60 segundos, recomendado frente al Sar-Cov2), teniendo en cuenta que durante la crisis sanitaria
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actual no se recomienda cerrar el grifo durante el lavado para reducir el riesgo de contagio-contaminación, una
persona puede llegar a gastar 96 litros de agua por día.
Por todos estos motivos y con el objetivo de reducir los riesgos y frenar los vectores de contagio del Sar-Cov2
teniendo la mirada puesta en la sostenibilidad, el ahorro energético y el medio ambiente el Grupo Municipal de
Ciudadanos de Reus propone adoptar los siguientes

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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Único. Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Reus y a la concejalía correspondiente a iniciar el
proceso de sustitución de los grifos de sistema tradicional (monomando, pulsadores, etc.) por grifos automáticos
con sensor de infrarrojos, que eviten el contacto para accionarla, en las dependencias y espacios municipales,
guarderías públicas de nuestro municipio, centros deportivos y aquellas instalaciones con implicación del
Ayuntamiento de Reus.

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

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.
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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
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Drets

Informació addicional

X

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
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
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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