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1. Recuperar las líneas suprimidas en los centros educativos de titularidad pública del municipio de Cunit en el ámbito de la educación infantil y primaria para el
próximo curso 2018-2019.
2. Plantear una oferta inicial de plazas que permita establecer una planificación
educativa en los diferentes centros de manera equilibrada con las necesidades de
escolarización.
3. Destinar recursos para la construcción de un nuevo instituto que permita descongestionar el actual, reduciendo la ratio de alumnos por aula y aumentando la calidad de la educación.
Palacio del Parlamento, 7 de junio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, Maialen Fernández Cabezas, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados, GP Cs
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A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, que constitueixen una quarta part dels membres d’aquesta cambra, d’acord amb el que estableix l’article 156.2 del Reglament del Parlament,
Sol·liciten

Que es faci un debat general al Parlament sobre la priorització de l’agenda social
i per a la recuperació de la convivència entre catalans, perquè sigui substanciat durant l’actual període de sessions.
D’acord amb el que disposa l’article 156.4 del Reglament del Parlament, a continuació es consigna el guió dels temes que es proposen com a objecte del debat:
El Parlament de Catalunya culminarà, durant aquest mes de juliol, un any de
paràlisi quant a la seva activitat principal: l’impuls i control de les polítiques públiques de tot allò sobre el que el Govern de la Generalitat té competències; incloent
les polítiques i mesures socials, de salut, d’ensenyament i d’impuls de l’activitat econòmica i empresarial.
La societat catalana ha vist com, després d’anys de retallades pressupostàries en
àmbits fonamentals per al seu desenvolupament, la passada legislatura el Govern
de Junts pel Sí, amb el suport de la CUP, aparcava les agendes social i econòmica
per centrar-se, únicament, en el desenvolupament d’un procés separatista contrari a
l’Estatut d’Autonomia i a la Constitució Espanyola que no ha aportat cap solució als
problemes reals dels catalans.
Al contrari, aquesta paràlisi a què els partits separatistes han sotmès al Parlament ha suposat que no es posin en marxa les mesures necessàries per pal·liar els
greus efectes que ha tingut la crisi econòmica. Així, des del mes de juliol de 2017 no
s’ha celebrat cap sessió de les comissions d’Afers Socials, Salut, Empresa, Treball i
Economia; la d’Ensenyament, no es reuneix des de setembre del mateix any; temes
que són, amb diferència, les principals preocupacions dels catalans.
D’altra banda, el retard arbitrari i injustificat en la formació del nou govern,
provocat per la proposta sistemàtica de candidats que es sabia inviables, ha generat
l’anunci per part del nou Govern que no presentarà un pressupost per a l’actual exer3.10.30. Debats generals
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cici 2018. Aquesta circumstància agreuja els problemes dels catalans, per no poder
disposar de tots els recursos generats per emprendre i reforçar les polítiques i mesures necessàries en aquests moments.
Paral·lelament, les accions dutes a terme pels partits separatistes, com la violació en el Ple dels dies 6 i 7 de setembre de 2017 dels drets fonamentals dels diputats
contraris a l’anomenat procés i per tant dels ciutadans als quals representen, les diferents declaracions unilaterals d’independència i la instrumentalització de les institucions i l’espai públic de Catalunya amb finalitats partidistes i ideològiques, han
provocat una profunda fractura social i un evident deteriorament de la convivència.
Aquesta circumstància comporta, des de fa uns mesos, la inestabilitat social, que
es reflecteix en els diversos enfrontaments verbals entre ciutadans, i la inestabilitat
econòmica, amb el resultat de la pèrdua de més de 4.000 empreses que han decidit
traslladar-se a altres parts d’Espanya per trobar la seguretat que han perdut a Catalunya per l’acció del Govern de la Generalitat.
En aquest sentit, l’elecció com a president de la Generalitat d’una persona que ha
realitzat nombroses declaracions, mitjançant diversos articles, amb idees racistes i
xenòfobes, així com la seva afirmació que continuarà el camí de la il·legalitat de forma unilateral, no han fet més que aprofundir en aquesta fractura social, que es mostra cada cop més evident en els fets que han succeït els últims mesos a tot Catalunya.
A les eleccions autonòmiques del 21 de desembre de 2017 la majoria dels catalans va expressar la seva voluntat de recuperar la normalitat institucional i democràtica a Catalunya, en el marc de l’Estatut d’Autonomia i de la Constitució Espanyola,
i va enviar un clar missatge en el sentit que els diferents partits representats al Parlament han de treballar amb l’objectiu de recuperar la convivència entre catalans,
prioritzant, en tot moment, l’agenda social centrada en les mesures necessàries per
solucionar els veritables problemes dels catalans.
Per tot això, proposem aquest Ple amb la fi de recuperar la convivència i la cohesió social mitjançant allò que ens uneix: aconseguir aquests objectius amb el consens i l’impuls de les polítiques socials.
Objectiu del debat

Prendre els acords necessaris per prioritzar les polítiques socials i les que uneixen a tots els catalans, com a fórmula de superació de les polítiques de confrontació
que tant estan afectant negativament la convivència.
Temari del debat

– Adoptar mesures per assolir un Pacte transversal per a la priorització de les
polítiques socials a Catalunya.
– Adoptar mesures per arribar a un Pacte democràtic per a la recuperació de la
convivència, la neutralitat dels símbols i dels espais públics i la condemna per part
de totes les forces i entitats polítiques de qualsevol forma de violència.
Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías
Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán
García, David Bertran Román, Marina Bravo Sobrino, José María Cano Navarro, Jean
Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, Fernando de Páramo Gómez, Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, José María Espejo-Saavedra Conesa,
Antonio Espinosa Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, María del Camino Fernández
Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, Joan García González, Dimas Gragera Velaz,
María Luz Guilarte Sánchez, Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Javier Rivas Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de
Fallois, Lorena Roldán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio
Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, diputats, GP Cs
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