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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 SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT REUS - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS REUS
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55661987

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CIUTADANS AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 11/02/2019 REFERENT A PARA QUE LAS GUARDERÍAS MUNICIPALES DE REUS EXIJAN A SUS
ALUMNOS QUE SE LES HAYAN ADMINISTRADO LAS VACUNAS FINANCIADAS POR EL SISTEMA
PÚBLICO DE SALUD

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En Cataluña, los padres no están obligados a presentar la cartilla de vacunaciones para que
sus hijos sean admitidos en los jardines de infancia públicos, aunque estos centros pueden
solicitar verla a título informativo. Sin embargo, el pasado 8 de enero el juzgado contencioso
administrativo número 16 de Barcelona dictó una sentencia en la cual avalaba la decisión del
ayuntamiento de un municipio del Maresme de negarse a matricular en la guardería municipal
a un niño que no estaba vacunado.
En el caso de Reus, las seis guarderías municipales tampoco exigen la vacunación de sus
alumnos pero sí solicitan el libro de salud de los niños, en el que constan las vacunas que el
menor ha recibido. Si el niño no tiene las vacunas al día o no se le ha puesto ninguna, los
centros reusenses solicitan a la familia del menor un certificado médico que acredite que está
sano y que no sufre ninguna enfermedad. Es evidente que este certificado no garantiza que el
niño no contraiga cualquier enfermedad contagiosa después de la emisión de dicho
documento.
Desde Ciudadanos, defendemos que los niños que se matriculen en las guarderías
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municipales de Reus hayan sido vacunados y tengan al día todas las vacunas de recomendada
administración por el Ministerio de Sanidad y financiadas por el sistema público de salud. Si
bien es cierto que los padres pueden decidir libremente vacunar o no a su hijo, también lo es
que los centros han de velar por la salud de todos sus alumnos. Por lo tanto, las guarderías
han de poder decidir si aceptan o no a niños no vacunados.
De la misma manera que refleja la sentencia del juzgado contencioso administrativo número
16 de Barcelona, creemos que los derechos de los padres que optan por no vacunar a sus
hijos tienen su límite cuando chocan con los derechos de los demás, que quieren que sus hijos
estén lo más seguros posible en la guardería, donde -como todos sabemos- los niños suelen
contraer y contagiar numerosas infecciones y enfermedades, porque son muy pequeños y
están en proceso de vacunación, de manera que son más vulnerables a contraer estas
patologías.
La sentencia también establece que, al querer matricular a un niño no vacunado, sus padres
se olvidan del derecho de los demás, ya que entienden que su derecho a asistir al jardín de
infancia es superior al derecho a la salud del resto de niños. Además, la magistrada concluye
que, si el ayuntamiento se negó a aceptar a un niño sin vacunar, no se vulnera la libertad
ideológica de los padres porque, de hecho, nadie les obligó a vacunarle. Y añade que las
personas que no vacunan a sus hijos "aprovechan los efectos de la protección grupal, que se
fundamenta en que el 95% de la población está inmunizada gracias al cumplimiento del
calendario vacunal".
En muchos países de nuestro entorno sí existe esta obligación de vacunar a los menores para
asistir a las guarderías públicas. Además, los mayores expertos en vacunación a nivel estatal e
internacional, así como la OMS, recomiendan vacunar a los niños porque los beneficios están
sumamente demostrados, y ninguno apoya las tesis del movimiento antivacunas, sino todo lo
contrario. Cabe recordar también que en los últimos años han reaparecido enfermedades que
ya estaban erradicadas gracias a la vacunación y ha aumentado el número de casos de
infecciones para las cuales existen vacunas.
También recientemente se han producido muertes de niños y adultos contagiados por
enfermedades para las que hay prevención mediante vacunas. Por ejemplo, el caso de un niño
de 6 años que en 2015 murió de difteria en Olot (primer caso en España desde 1987) o
algunas muertes por sarampión en Francia e Italia.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los siguientes
ACUERDOS:
Primero. Que el cumplimiento del calendario de vacunación recomendado por el Ministerio de
Sanidad y financiado por el sistema público de salud pase a ser un requisito indispensable
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para la matriculación de niños en los jardines de infancia dependientes del Ayuntamiento de
Reus.
Segundo. Que la medida descrita en el acuerdo anterior se aplique a partir del próximo curso
escolar (2019-2020).

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i el destinatari de la informació és l’Ajuntament de Reus. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça del Mercadal, 1.
(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, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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 SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55663025

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 11/02/2019 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR DE REUS PER TAL DE REALITZAR UNA AUDITORIA DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE RESIDUS PRESTAT PER FCC DURANT EL PERÍODE DE PRÒRROGA DEL 2019

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat ple de desembre de 2017, aquest consistori va aprovar la pròrroga del contracte del
servei de recollida de residus que l’Ajuntament de Reus té amb l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas (d’ara endavant FCC). Hem de recordar que, actualment, hi ha un
contracte que va guanyar, de nou, FCC (empresa que ha obtingut aquest servei a Reus des del
1967), que va entrar en vigor l’u de gener de 2010 i que havia de durar només 8 anys. Però,
durant el mandat del tripartit PSC-ERC-ICV, un mes abans de les eleccions del 2011, es va
signar una pròrroga d’un any més de contracte entre l’Ajuntament i l’empresa FCC que ens ha
col·locat l’any 2019 a un segon any de pròrroga: el 2018 per voluntat del govern del tripartit, i
el 2019 per falta de planificació del govern actual. En altres paraules, hem facilitat durant 2
anys, sense cap concurs públic, la contractació del servei a FCC.
A més, hem de tenir presents aspectes importants d’aquest servei. El servei de recollida de
residus i de neteja viària ens costa a la ciutadania més d’11 milions d’euros anuals,
aproximadament un 12% del pressupost total municipal que paguem amb en concepte de
taxes amb les que paguem servei, amb un cost més elevat que la mitjana de ciutats catalanes
de mida similar a la de Reus, tal com evidenciava l’estudi (pàg 3) dut a terme per l’Ajuntament.
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I tampoc podem oblidar que una de les peces incorporades en el sumari del Cas Innova
guarda relació amb el compliment del contracte actual de la recollida de residus i neteja viària
d’FCC a la ciutat de reus.
Si a aquests fets hi afegim les alarmants notícies sobre els incompliments i mancances al
servei de FCC en contractes similars de recollida de residus i neteja als municipis de Badalona,
Barcelona, Hospitalet del Llobregat, Mataró que van obligar a certs ajuntaments a realitzar
auditories dels servei durant l’any 2016. O bé, els resultats molt recents de l’auditoria
realitzada a la ciutat de Tarragona a petició de les companyes de la Cup de Tarragona que
evidencien incompliments del contracte en la prestació del servei; ens obliga a estar alerta de
com s’ofereix, en termes de relació qualitat-preu del servei i condicions laborals de les
treballadores, el servei de recollida de residus a la nostra ciutat.
Sabem que l’ajuntament, davant d’una propera liquidació del contracte, ha demanat la
realització d’una auditoria externa, tant a nivell econòmic com a nivell de prestació del servei
de la qual encara no en tenim els resultats. Però la desconfiança es reforça, encara més, quan
també se’ns ha informat que la mateixa empresa realitza la seva pròpia auditoria en termes
comptables i realització del servei sense capacitat del propi ajuntament de contrastar dades o
que, des de la mateixa Gerència de Medi Ambient se’ns ha reconegut en diverses ocasions que
els controls del servei es fan de manera aleatòria i que no hi ha capacitat de reconèixer un
100% de la qualitat del servei que ofereix l’empresa.
També, en relació a la prestació del servei durant la pròrroga és sabut que s’han amortitzat els
vehicles però que no es resolt de manera favorable per a l’ajuntament, és a dir, a un preu molt
elevat es dur a terme un servei amb un nombre menor de vehicles que, a més són vells, i amb
maquinària obsoleta que, segurament, repercutirà en riscos laborals dels treballadors i
treballadores de l’empresa i amb el mateix servei a la ciutadania.
Per tant, atès que aquest és un servei fonamental i una de les principals obligacions que té
l’Ajuntament amb el seu municipi, essent la contractació que suposa una major quantia
econòmica del pressupost municipal es fa necessari prendre mesures de control exhaustives i
independents que avaluïn la prestació correcta del servei tant en la qualitat del servei per a les
reusenques i reusencs com per a les mateixes treballadores i treballadors del servei.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
1. Que l'anàlisi de l’auditoria externa demanada per l’Ajuntament de Reus s’ampliï als últims 4
anys de prestació del servei si és que només s’acota a aquest últim.
2. Que es facilitin els resultats de l’auditoria a tots els grups municipals presents al consistori
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un cop s’obtinguin.
3. Que l’Ajuntament de Reus encarregui una auditoria externa per avaluar de manera
quantitativa i qualitativa la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària durant els
primers 4 mesos del període de pròrroga per tal de prendre les mesures adients ens els
mesos posteriors en cas que els resultats siguin negatius.
4. Que es creï una comissió permanent de seguiment dels resultats de l’auditoria i del
compliment del servei formada per intervenció, contractació, equip tècnic i representants dels
diferents grups municipals presents al consistori.
5. Que es doni trasllat dels presents acords a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
SA, als treballadors i treballadores de l’empresa, al Consell Municipal de Medi Ambient i altres
entitats, col·lectius, associacions i organitzacions relacionades amb el Medi Ambient presents a
la ciutat i al Camp.

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i el destinatari de la informació és l’Ajuntament de Reus. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça del Mercadal, 1.
(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, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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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 SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55663025

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 11/02/2019 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR DE REUS PER CREAR UN CONSELL MUNICIPAL D’HABITATGE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’habitatge ha esdevingut una qüestió de ciutat. Tanmateix, des del consistori, els diferents
grups municipals no hem superat la guerra de posicions i s’ha mantingut un debat binari,
simplista i superficial. La prova és que ni el govern ni el ple municipal ha estat capaç de trobar
solucions significatives per una problemàtica creixent i complexa que afecta pràcticament a
qualsevol persona o família que no gaudeix d’una situació social benestant.
De la mateixa manera, el conflicte social que s’ha generat a causa de l’emergència habitacional
no es pot solucionar mitjançant la polarització ni la recerca de culpables. Encara menys en una
confrontació entre veïns i veïnes.
Certament, l’ocupació d’habitatges és un problema molt greu. Ho és per tothom que s’hi veu
implicat: per qui no pot fer ús de la seva propietat, per les comunitats veïnals que poden veure
com la convivència es veu alterada i per les persones i famílies que s’han vist forçades a
ocupar.
Al nostre entendre, la participació social i política és la major garantia a l’hora de trobar
solucions a problemes comunitaris. Una posada en comú de les necessitats de les persones i
col·lectius ha de permetre generar suficient empatia per trobar solucions que beneficiïn a
tothom.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

Per tots aquests motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa
el següents acords:
1 – Crear el Consell Municipal d’Habitatge.
2 – Revisar i desplegar el Pla Local d’Habitatge.

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i el destinatari de la informació és l’Ajuntament de Reus. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça del Mercadal, 1.
(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, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Pàgina 2 de 2
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

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 6/2/2019
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20194F2AE3897CF1A090C40C7F1E9A24138F50F295820206094956

