MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE
REUS (CUP-AMUNT) EN RELACIÓ AL PROCÉS DE DESINFECCIÓ DE
LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19
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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 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.
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.
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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.
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