
 

EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE .................., d'acord amb el que 

preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció, 

MOCIÓ SOBRE EL PACTE D’ESTAT SOCIAL I POLITIC PER L’EDUCACIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El dia 1 de desembre de 2016, el Congrés dels Diputats va aprovar la creació d'una 

Subcomissió per a l'elaboració d'un gran pacte d'Estat Social i Polític per l'Educació, a 

petició dels grups parlamentaris Popular, Socialista i Ciutadans al Congrés dels Diputats. 

 

Durant l'any 2017, 83 representants de professors, pares, alumnes i partits polítics, així 

com experts d'organismes internacionals van comparèixer en la Subcomissió. La finalitat 

de les intervencions és elaborar el diagnòstic del sistema educatiu i plantejar propostes de 

millora mitjançant l'opinió de representants de tots els sectors de la comunitat educativa. 

 

Els Grups Parlamentaris Socialista i Podemos han anunciat que abandonen el debat per a 

arribar a un Pacte d'Estat Social i Polític per l'Educació abans de tractar 13 dels 15 temes al 

voltant dels quals es va acordar articular el disseny del futur sistema educatiu espanyol. 

Tots dos justifiquen la seva decisió en la voluntat de vincular la inversió en educació a 

l'evolució del PIB, sense tenir present que encara no es pot tancar el pacte financer ja que 

només s'ha concretat 1 dels 15 temes. 

 

Només serà possible atendre la demanda de la societat de dotar de certesa i estabilitat la 

comunitat educativa si tots dos grups repensin la seva postura i continuen treballant en la 

Subcomissió per a arribar a un pacte educatiu, tal com continuen fent la resta de grups 

parlamentaris. 

 

La importància d’aquest Pacte d'Estat Social i Polític per l'Educació és vital per donar força i 

fermesa a un futur pacte educatiu a Balears, i el fet que s’hagin retirat dues forces 

politiques com PSOE i Podemos condiciona negativament un acord autonòmic per 

l’Educació a Balears. 

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent, 

ACORD 

PRIMER.- L’Ajuntament de .................... sol·licita a tots els grups parlamentaris al Congrés 

dels Diputats que continuïn treballant en la Subcomissió per a elaborar un Pacte d'Estat 

Social i Polític per l'Educació. 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Congrés del Diputats, i a tots els grups 

parlamentaris del mateix òrgan. 

.... d’abril de 2018 

EL/LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

 

SR./SRA. BATLE/SSA-PRESIDENT/A DE L'AJUNTAMENT DE ......................... 


