
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DE L'11 DE

FEBRER  DEL  2019  PERQUÈ  LES  ESCOLES  BRESSOL  MUNICIPALS  DE  REUS

EXIGEIXIN ALS SEUS ALUMNES QUE SE'LS HAGIN ADMINISTRAT LES VACUNES

FINANÇADES PEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A Catalunya, els pares no estan obligats a presentar la cartilla de vacunacions perquè els

seus fills siguin admesos a les llars d'infants públiques, tot i que aquests centres poden

sol·licitar veure-la a títol informatiu. Tot i així, el passat 8 de gener el jutjat contenciós-

administratiu  número  16  de  Barcelona  va  dictar  una  sentència  en  la  qual  avalava  la

decisió de l'ajuntament d'un municipi  del  Maresme de negar-se a matricular a l'escola

bressol municipal un nen que no estava vacunat. 

En el cas de Reus, les sis escoles bressol municipals tampoc exigeixen la vacunació dels

seus alumnes però sí sol·liciten el llibre de salut dels nens, en el què consten les vacunes

que el menor ha rebut. Si el nen no té les vacunes al dia o no li han posat cap, els centres

reusencs sol·liciten a la família del menor un certificat mèdic que acrediti que està sa i que

no  pateix  cap  malaltia.  És  evident  que  aquest  certificat  no  garanteix  que  el  nen  no

contregui qualsevol malaltia contagiosa després de l'emissió d'aquest document.

Des  de  Ciutadans,  defensem  que  els  nens  que  es  matriculin  a  les  escoles  bressol

municipals de Reus hagin estat vacunats i tinguin al dia totes les vacunes de recomanada

administració pel Ministeri de Sanitat i finançades pel sistema públic de salut. Si bé és cert

que els  pares poden decidir  lliurement  vacunar  o no el  seu fill,  també ho és que els

centres han de vetllar per la salut de tots els seus alumnes. Per tant, les escoles bressol

han de poder decidir si accepten o no nens no vacunats.

De  la  mateixa  manera  que  reflecteix  la  sentència  del  jutjat  contenciós-administratiu

número 16 de Barcelona, creiem que els drets dels pares que opten per no vacunar els

seus fills tenen el seu límit quan xoquen amb els drets dels altres, que volen que els seus

fills estiguin el més segurs possible a l'escola bressol, on -com tots sabem- els nens solen

contraure i contagiar nombroses infeccions i malalties, perquè són molt petits i estan en

procés de vacunació, i per tant són més vulnerables a contraure aquestes patologies.



La sentència també estableix que, en voler matricular un nen no vacunat, els seus pares

s'obliden del dret dels altres, ja que entenen que el seu dret a assistir a la llar d'infants és

superior al  dret a la salut  de la resta de nens.  A més,  la magistrada conclou que,  si

l'ajuntament  es va  negar  a acceptar  un nen sense vacunar,  no es vulnera la  llibertat

ideològica dels pares perquè, de fet, ningú els va obligar a vacunar-lo. I afegeix que les

persones que no vacunen els seus fills "aprofiten els efectes de la protecció grupal, que

es fonamenta en que el 95% de la població està immunitzada gràcies al compliment del

calendari vacunal".

A molts països del nostre entorn sí que existeix aquesta obligació de vacunar els menors

per assistir a les escoles bressol públiques. A més, els majors experts en vacunació a

nivell  estatal  i  internacional,  així  com l'OMS,  recomanen vacunar  els  nens perquè els

beneficis estan summament demostrats, i cap d'ells dóna suport a les tesis del moviment

antivacunes,  sinó  tot  el  contrari.  Cal  recordar  també  que  en  els  darrers  anys  han

reaparegut malalties que ja estaven eradicades gràcies a la vacunació i ha augmentat el

nombre de casos d'infeccions per a les quals existeixen vacunes.

També recentment s'han produït morts de nens i adults contagiats per malalties per a les

què hi ha prevenció mitjançant vacunes. Per exemple, el cas d'un nen de 6 anys que l'any

2015 va morir de diftèria a Olot (primer cas a Espanya des del 1987) o algunes morts per

xarampió a França i Itàlia.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer. Que el compliment del calendari de vacunació recomanat pel Ministeri de Sanitat i

finançat  pel  sistema  públic  de  salut  passi  a  ser  un  requisit  indispensable  per  a  la

matriculació de nens a les llars d'infants dependents de l'Ajuntament de Reus, excepte

que,  per  causes  mèdiques  suficientment  justificades  i  certificades  per  un  pediatra,  el

menor en qüestió no hagi pogut ser vacunat.

Segon. Que la mesura descrita en l'acord anterior s'apliqui a partir del proper curs escolar

(2019-2020).

 Reus, 11 de febrer del 2019



Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portaveu G. M. Ciutadans


