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

Canal

Telemàtic

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

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA
PLE MUNICIPAL DEL DIA 19/06/2020 REFERENT A LA DESPESA PÚBLICA EN L’ADQUISICIÓ DE MÀQUINES D’OZÓ I
ELS PROCESSOS DE DESINFECCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Fa setmanes en roda de premsa, Daniel Rubio explicava el protocol que tal de 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.
Al mateix temps, ja hi havia evidència científica que alertava que l’ozó no només no podria ser eficaç per a la
desinfecció de coronavirus sinó que, fins i tot, podria tenir efectes perjudicials per a la salut. En aquest sentit, es
van pronunciar, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya, científics a títol personal, diferents agències de Salut Pública a
nivell mundial, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat.
La Regidoria de Salut Pública d’aquest mateix ajuntament va publicar el certificat del Departament de Salut
relacionat amb l'argumentari anteriorment exposat ja que l'ozó no es troba entre els productes de la llista oficial
de virucides autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i encara no està avaluat per la Unió Europea.
El ple del dia 22 de maig es va aprovar per unanimitat una moció que vam presentar la mateixa Cup en relació a
la supressió del tractament de desinfecció per ozó de diferents dependències municipals.
Dimarts passat, TV3, en el programa “Planta Baixa” va explicar que malgrat tota aquesta informació no
contrastada i no aprovada sobre l’efectivitat de l’ozó en el coronavirus, les administracions públiques s’havien
gastat més de 300.000 euros en contractes amb comercialitzadores d’aquest producte. Pel que fa als
ajuntaments, el total arriba a 31.600 euros.
Pàgina 1 de 3
Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus
Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
Per tot això, realitzem les següents preguntes:
1. Es van arribar a contractar les 6 màquines d’ozó que anunciava el Regidor Rubio en el seu moment?
2. Quants diners va costar la primera màquina utilitzada?
3. S'ha informat sobre els possibles efectes perjudicials per la salut d'aquest sistema a les persones usuàries
dels diferents espais i vehicles desinfectats?
4. Quins contractes ha realitzat l’ajuntament, a través de la regidoria de RH, amb aquestes empreses?
5. Quins contractes s’han realitzat per tal de dur a terme la desinfecció de vehicles i altres dependències de la
Guàrdia Urbana?
6. Quin és el total de diners públics que s’han gastat en els procediments de desinfecció amb Ozó?

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
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Mocio_PREGUNTA_SOBRE_OZO_pdf.pdf

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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