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MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSM  MÉS  PER 
MENORCA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

D’acord amb l’article 68.3 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal del PSM Més per  
Menorca presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella la següent moció.

ASSUMPTE: Moció per retirar les plaques amb amiant dels centres educatius de Ciutadella

Atès  que  Ciutadella  encara  compta  amb  dos  centres  educatius,  com  són  l'IES  Josep  Ma  
Quadrado i l'IES Ma Àngels Cardona, que en les seves instal·lacions tenen uralita,

Atès que per uralita ens referim a plaques de fibrociment, fabricades abans del 2001, que en la  
seva composició contenen “amiant”, tal com es designa a un conjunt de silicats fibrosos que amb 
la seva ruptura o trituració són susceptibles d'alliberar fibres, circumstància que es dóna quan  
se'l manipula,

Atès que els feixos de fibres que composen l'amiant, en exposar-se a condicions atmosfèriques,  
poden separar-se amb facilitat en fibres més fines, fins arribar a ser microscòpiques, i que es  
poden inhalar sense que la persona ho percebi,

Atès que l'Agència Internacional per a la Recerca del Càncer ha classifcat a totes les fibres  
d'amiant com a “cancerígenes per als humans”, i segons diversos estudis, entre un 5 i un 20 % 
dels casos de càncer de pulmó serien deguts a l'amiant,

Atès que pot resultar difícil  poder fer un seguiment constant sobre l'estat de les plaques amb 
amiant existents als edificis educatius per tal que no suposin un perill per a la salut,

Atès que s'ha de garantir que els centres educatius compten amb unes instal·lacions que no  
puguin malmetre la salut de les persones que en fan ús,

Per tot això, el Grup Municipal del PSM Més per Menorca proposa que el ple de l’ajuntament  
aprovi:

Instar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a retirar les plaques amb amiant 
dels centres educatius de Ciutadella.
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Regidor del Grup municipal del PSM Més per Menorca 
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