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PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR A
L’AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN, RELATIVA A LA PROBLEMÀTICA DEL
REQUISIT DEL CATALÀ AL PERSONAL SANITARI ILLES BALEARS

Atès que continua la polèmica per la decisió del govern Balear, de establir
el requisit de coneixements de català al personal sanitari
Atès que en les darreres convocatòries ja s'ha exigit el requisit del català,
fet que ha impedit que es poguessin presentar professionals qualificats
Atès que, tot i l'augment de la preocupació i les crítiques de la societat
envers aquesta qüestió, el govern Balear no ha fet més que insistir en la idoineitat
de la seva decisió
Atès que l'idioma no ha suposat un problema en el servei de salud, tal i com
es pot constatar en les queixes dels usuaris, de la mateixa manera que aquesta
decisió tampoc respon a una amplia demanda social.
Atès que el grup popular ja s'ha interessat per aquest tema, presentant
propostes i preguntes al ple, sense èxit, i també veim amb preocupació les
dificultats que això suposarà per a que la sanitat Balear pugui tenir bons
professionals, i en especial a Menorca.
Atès que recentment una nombrosa part de la societat menorquina es va
expresar en una manifestació multitudinaria, en contra del requisit del
coneixement de la llengua catalana per a exercir les tasques propies del servei de
salut a les Illes Balears,
Atèsa la importància de les repercussions negatives d'aquest decret, creim
important insistir en el diàleg i canvi de postura de l'actual executiu, i donar
resposta a les reivindicacions de la ciutadania, presentam la següent
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PROPOSTA
1. El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón constata que l’idioma, fins a dia d’avui,
no ha suposat un problema en el servei de salud de les Illes Balears
2. El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón manifesta la seva preocupació davant
les denúncies públiques dels professionals, que aseguren que el requisit del
català suposarà encara més dificultats per a la cobertura de personal sanitari
a les Illes Balears, i declara que comptar o no amb un títol de llengua catalana
no ha de ser un impediment per a comptar amb bons professionals sanitaris a
les Illes Balears.
3. El Ple de l’Ajuntament de Maó-Mahón insta a l’equip de govern a fer
d’intermediari entre els professionals de la illa de Menorca i el govern de les
Illes Balears, per tal de fer arribar les seves preocupacions i demandes, i que
aquestes siguin ateses pel bé del servei públic de la sanitat de les Illes
Balears, i en concret de la illa de Menorca i del municipi de Maó-Mahón.
Maó, 15 de gener de 2018

Agueda Reynés Calvache
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
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