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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 120/XI del Parlament de Catalunya, sobre la certificació de 
l’eficiència energètica dels edificis
250-00237/11

ADOPCIÓ

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 4, 10.05.2016, 

DSPC-C 113

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la ses-
sió tinguda el dia 10 de maig de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre els certificats energètics (tram. 250-00237/11), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
20770) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23821).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Ampliar les campanyes i actuacions de sensibilització efectiva de la societat 

respecte als certificats energètics dels edificis, amb informació sobre què són, què 
valoren i quins són els avantatges dels habitatges amb una alta qualificació energè-
tica en els aspectes econòmic, ambiental i social, i planificar les accions següents: 

1r. Augmentar l’emissió de càpsules informatives als canals de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals sobre què és la certificació energètica dels edificis, 
què mesura, quins objectius té i quins drets i obligacions comporta.

2n. Elaborar i programar una sèrie d’emissions documentals als canals de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en col·laboració amb associacions, 
universitats públiques i col·legis professionals, per a divulgar les maneres de reduir 
el consum energètic dels edificis, tant des del punt de vista de la gestió dels usuaris, 
com del de la rehabilitació energètica.

3r. Mesurar, amb indicadors estadístics, el grau de sensibilització i de coneixe-
ment de la població sobre aquesta matèria.

b) Augmentar les inspeccions sobre els anuncis de venda i lloguer d’habitat-
ges publicats per intermediaris immobiliaris per a comprovar que disposen de les 
etiquetes energètiques corresponents, d’acord amb el que disposa el Reial decret 
235/2013, del 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació 
de l’eficiència energètica dels edificis, i continuar aplicant les mesures disciplinàries 
i sancionadores per a assegurar-ne el compliment.

c) Emprendre campanyes de sensibilització i control entre els col·lectius repre-
sentatius dels professionals acreditats per a lliurar els certificats de l’eficiència ener-
gètica d’edificis, per tal que aquests certificats es lliurin després d’haver fet una ins-
pecció real dels immobles corresponents.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió 

en funcions, Sergi Sabrià i Benito
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Resolució 121/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’estació 
d’autobusos de la Bisbal d’Empordà
250-00256/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 6, 11.05.2016, DSPC-C 115

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 11 de maig de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de la Bisbal 
d’Empordà (tram. 250-00256/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 23797).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar les obres de construcció de 

la nova estació d’autobusos de la Bisbal d’Empordà durant el 2016, per a garantir 
que els usuaris del transport públic del Baix Empordà gaudeixin de les comoditats, 
condicions i mesures de seguretat bàsiques en l’ús del transport públic.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María Francisca Valle Fuentes; la 

presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 122/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’estació 
d’autobusos de Palamós
250-00258/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 6, 11.05.2016, DSPC-C 115

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 11 de maig de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de Palamós (tram. 
250-00258/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23796).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els procediments necessaris 

per a la construcció de l’estació d’autobusos de Palamós (Baix Empordà), per tal de 
garantir que els usuaris del transport públic del municipi gaudeixin de les comodi-
tats, condicions i mesures de seguretat bàsiques en l’ús del transport públic.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María Francisca Valle Fuentes; la 

presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola
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Resolució 123/XI del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió del 
sector de la Cala Morisca al Pla d’espais d’interès natural del massís 
de les Cadiretes, a Tossa de Mar
250-00264/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 6, 11.05.2016, DSPC-C 115

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 11 de maig de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la inclusió del sector de Cala Moris-
ca al Pla d’espais d’interès natural del massís de Cadiretes, a Tossa de Mar (tram. 
250-00264/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 23712) i pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23806).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Iniciar els mecanismes i els tràmits necessaris per a protegir el sector de la 

Cala Morisca, a Tossa de Mar (Selva), i incloure la zona d’interès estratègic per a 
la connectivitat 5 (ZIEC 5) al Pla d’espais d’interès natural del massís de les Cadi-
retes, havent cercat el consens territorial.

b) Adoptar les mesures necessàries per a la protecció efectiva del connector bio-
lògic del massís de les Cadiretes.

c) Estudiar, amb l’Ajuntament de Tossa de Mar, l’aturada del conveni de gestió 
urbanística del sector de la Cala Morisca; desclassificar el sector urbanitzable, i re-
qualificar-lo com a sòl no urbanitzable en clau forestal, de manera que se’n garan-
teixi la protecció.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María Francisca Valle Fuentes; la 

presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 124/XI del Parlament de Catalunya, sobre la Cooperativa 
Agrícola de Cambrils
250-00056/11 i 250-00240/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 5, 11.05.2016, DSPC-C 116

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 11 de maig de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola 
de Cambrils (tram. 250-00056/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 6052) i pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 10154), i el text de la Proposta de resolució sobre 
la Cooperativa Agrícola de Cambrils (tram. 250-00240/11), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 23819).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Prendre totes les mesures pertinents per a afrontar la situació de preconcurs de 

creditors de la Cooperativa Agrícola de Cambrils i, a aquest efecte: 
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1r. Informar-lo sobre els motius pels quals la cooperativa ha arribat a aquesta 
situació, i sobre les actuacions o mediacions impulsades pel Govern prèviament i 
posteriorment a la declaració de preconcurs de creditors.

2n. Mantenir informades les institucions locals perquè puguin fer arribar la in-
formació disponible als socis de la cooperativa, únics titulars dels saldos creditors 
de la secció de crèdit, perquè puguin prendre llurs decisions després de valorar les 
alternatives existents.

b) Impulsar la coordinació entre administracions per a fer el seguiment del pla 
de viabilitat aprovat pel consell rector de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, que 
ha de permetre retornar als seus socis llurs passius financers.

c) Mantenir una línia d’avals per a assegurar l’eventual retorn dels fons dipositats 
en les seccions de crèdit de les cooperatives agràries de Catalunya davant l’exter-
nalització de seccions de crèdit en el cas que llurs socis ho decideixin així però no 
disposin de garanties suficients per a fer viable aquesta decisió.

d) Fer un seguiment de la realitat econòmica, financera i de solvència de les sec-
cions de crèdit de les cooperatives agràries de Catalunya a partir de la informació 
periòdica de què disposa i d’acord amb la normativa vigent.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la 

Comissió, Antoni Castellà i Clavé
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de condemna del tractament que el documental 
L’endemà, emès el 17 de desembre de 2014 per TV3, fa de la violència 
masclista
250-00012/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals en la sessió 5, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.
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4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00001/11

CONSTITUCIÓ I ELECCIÓ DE LA COORDINADORA

El dia 11 de maig de 2016 s’ha constituït l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al 
Sàhara. De conformitat amb l’article 70.3 del Reglament del Parlament, és integrat 
pels membres següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Josep Maria Forné i Febrer

Grup Parlamentari de Ciutadans
David Mejía Ayra

Grup Parlamentari Socialista 
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Hortènsia Grau Juan

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Fernando Sánchez Costa

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Joan Garriga Quadres

L’Intergrup, d’acord amb l’article 70.3 del Reglament del Parlament, ha elegit 
coordinadora la diputada Hortènsia Grau Juan.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
La coordinadora de l’Intergrup, Hortènsia Grau Juan

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el conseller d’Economia i Hisenda sobre el programa «Educació 
financera a les escoles de Catalunya»
354-00059/11

CANVI DE TRAMITACIÓ

Acord de tenir la sessió de compareixença del secretari d’Economia davant la Co-
missió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el programa «Educació financera 
a les escoles de Catalunya» (tram. 357-00092/11) adoptat per la Comissió d’Econo-
mia i Hisenda, en la sessió 5, tinguda l’11.05.2016, DSPC-C 116.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre l’estat del projecte d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic 
de Vila-seca i Salou i sobre les previsions d’inversió en aquest 
projecte
354-00065/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 5, tinguda l’11.05.2016, DSPC-C 116.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre l’estat 
del projecte d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i 
Salou i sobre les previsions d’inversió en aquest projecte
355-00030/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 5, tinguda l’11.05.2016, 
DSPC-C 116.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre el programa «Educació 
financera a les escoles de Catalunya»
357-00092/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 5, tinguda l’11.05.2016, 
DSPC-C 116.
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