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1. Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals
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Punt 1 | Ordenació de les preguntes amb resposta oral als òrgans de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

I. Organització i funcionament de la CCMA

Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA
1. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la inver-
sió en els mitjans

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 322-00129/12)

2. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el retorn 
definitiu a les trenta-cinc hores en el conveni dels treballadors de la Corporació

Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 322-00131/12)

3. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els efec-
tes de la retallada del 6% en el pressupost de la Corporació

Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 322-00132/12)

4. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tan-
cament econòmic de l’exercici 2019 i les previsions del pressupost per al 2020 de la 
Corporació

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00135/12)

II. Programació

Preguntes al director de Televisió de Catalunya
5. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-

missió sobre la continuïtat del treball sobre el canvi climàtic iniciat amb la setmana 
especial del setembre de 2019

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00174/12)

6. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el perill que corren les sèries pròpies en horari de màxima audiència

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00175/12)

7. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre el tractament informatiu de TV3 de la detenció de persones acusades per 
la presumpta comissió de delictes de terrorisme

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00178/12)

8. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre l’atac de TV3 a les institucions democràtiques

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00180/12)

9. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre els continguts dels informatius amb relació a la venda ambulant

Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC (tram. 323-00182/12)

10. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la temporada d’estiu de TV3 i l’inici de la programació de tardor

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00183/12)
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11. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre les previsions de feina dels professionals davant el nou període electoral

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00184/12)

12. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el tractament informatiu dels programes de Televisió de Catalunya

Daniel Serrano Coronado, SP PPC (tram. 323-00188/12)

Preguntes al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la CCMA
13. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-

ment en comissió sobre la cobertura de la propera campanya electoral i d’altres es-
deveniments singulars

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00176/12)

14. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre la finalitat del nou estudi per a la ràdio visual i els progra-
mes Adolescents iCat, iCatKids i Generació digital

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00177/12)

15. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre l’ús d’espais de l’emissora per a la difusió d’ordres d’insur-
recció contra les institucions democràtiques vigents

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00179/12)

16. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre la temporada d’estiu de Catalunya Ràdio i l’inici de la pro-
gramació de tardor

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00185/12)

17. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre Catalunya Música com a organitzadora del concurs interna-
cional coral Let The Peoples Sing

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00186/12)

Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA
18. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el nou 
enfocament del programa La Marató

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 322-00130/12)

19. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reite-
ració d’insults masclistes a polítics constitucionalistes per part de col·laboradors dels 
mitjans de la Corporació

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00133/12)

20. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cober-
tura informativa dels mitjans de la Corporació amb relació a la causa que instrueix 
l’Audiència Nacional per la presumpta comissió de delictes de terrorisme

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00134/12)

21. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tracta-
ment informatiu de la Diada del 2019

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00137/12)
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III. Capteniment del director de Televisió de Catalunya

Preguntes al director de Televisió de Catalunya
22. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-

sió sobre les reiterades mentides en les seves compareixences en seu parlamentària
Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00181/12)

IV. Pluralisme

Preguntes al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la CCMA
23. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-

ment en comissió sobre la pluralitat a la ràdio pública a Catalunya
David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 323-00187/12)

Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA
24. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els in-
formes del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre pluralisme en les eleccions 
d’abril i maig del 2019

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00136/12)

25. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la plura-
litat a la televisió pública de Catalunya

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00138/12)
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Punt 1 | Substanciació de les preguntes amb resposta oral als òrgans 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

I. Organització i funcionament de la CCMA

Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la inversió en els mitjans
322-00129/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 47147 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera que s’està duent a terme la inversió adequada als nostres mitjans? 

Quines conseqüències està tenint això?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el retorn definitiu a les trenta-cinc hores en el 
conveni dels treballadors de la Corporació
322-00131/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 47170 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el retorn definitiu a les 35 hores de conveni dels treballadors i treballa-

dores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els efectes de la retallada del 6% en el pressupost 
de la Corporació
322-00132/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 47171 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins efectes tindrà en el pressupost de la CCMA la retallada del 6% dictada 

pel vicepresident del Govern?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el tancament econòmic de l’exercici 2019 i les 
previsions del pressupost per al 2020 de la Corporació
322-00135/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 47238 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tancament econòmic de l’exercici 2019 i les previsions del pressupost 

per al 2020 de la CCMA.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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II. Programació

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la continuïtat del treball sobre el canvi climàtic 
iniciat amb la setmana especial del setembre de 2019
323-00174/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 47149 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Continuaran treballant el repte del canvi climàtic amb una programació sostin-

guda seguint la feina iniciada amb la setmana espacial de finals de setembre?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el perill que corren les sèries pròpies en horari de 
màxima audiència
323-00175/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 47150 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què corren perill les sèries pròpies setmanals de prime time?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC



CCMA 15
4 d’octubre de 2019

Dossier 8

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament informatiu de TV3 de la detenció 
de persones acusades per la presumpta comissió de delictes de 
terrorisme
323-00178/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 47206 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta al Sr. Vicent 
Sanchis, Director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tractament informatiu de TV3 relatiu a la detenció de persones acusa-

des per la presumpta comissió de delictes de terrorisme.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’atac de TV3 a les institucions democràtiques
323-00180/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 47208 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya la siguiente pregunta, para 
que le sea respuesta oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre el indisimulado y reiterado ataque de TV3 a las instituciones democrá-

ticas vigentes de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, actuando como 
instrumento subordinado exclusivamente a los fines e intereses de los partidos se-
paratistas.

Palacio del Parlamento, 30 de septiembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els continguts dels informatius amb relació a la 
venda ambulant
323-00182/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 47233 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 
3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de 
Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre continguts i línia editorial dels informatius en relació a la venda ambu-

lant.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la temporada d’estiu de TV3 i l’inici de la 
programació de tardor
323-00183/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 47240 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchís, director de TVC la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració de la temporada d’estiu de TV3 i de l’arrencada de la programació 

de tardor.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat



CCMA 15
4 d’octubre de 2019

Dossier 10

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les previsions de feina dels professionals davant 
el nou període electoral
323-00184/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 47241 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director TVC la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Previsions de TV3 davant el nou període electoral i la feina dels professionals.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament informatiu dels programes de 
Televisió de Catalunya
323-00188/12

ANUNCI: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 47247 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Daniel Serrano Coronado, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchis Llàcer, director de Televisió de Catalunya, la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina opinió li mereix el tractament informatiu dels programes de Televisió 

de Catalunya?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC
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Preguntes al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la CCMA

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la cobertura de la propera 
campanya electoral i d’altres esdeveniments singulars
323-00176/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 47151 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com cobriran informativament la campanya i les eleccions del 10 de novembre 

i els altres esdeveniments singulars d’aquesta tardor?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la finalitat del nou estudi per a 
la ràdio visual i els programes Adolescents iCat, iCatKids i Generació 
digital
323-00177/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 47152 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Què cerquen amb l’aposta que estan duent a terme a iCat i el nou estudi per la 

radio visual amb Adolescents iCat, iCat Kids i Generacio Digital?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC



CCMA 15
4 d’octubre de 2019

Dossier 12

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’ús d’espais de l’emissora 
per a la difusió d’ordres d’insurrecció contra les institucions 
democràtiques vigents
323-00179/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 47207 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio la siguiente pregunta, para que le 
sea respuesta oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre la reiterada utilización de espacios emitidos por Catalunya Ràdio para 

la redifusión de las órdenes de insurrección contra las instituciones democráticas 
vigentes que abandera el President de la Generalitat, Sr. Torra. 

Palacio del Parlamento, 30 de septiembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la temporada d’estiu de 
Catalunya Ràdio i l’inici de la programació de tardor
323-00185/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 47242 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració de la temporada d’estiu de Catalunya Ràdio i de l’arrencada de la 

programació de tardor.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre Catalunya Música com a 
organitzadora del concurs internacional coral Let The Peoples Sing
323-00186/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 47243 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre Catalunya Música com a organitzadora del concurs internacional de cant 

Let the People Sing.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el nou enfocament del programa La Marató
322-00130/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 47148 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nou enfocament del programa de La Marató?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la reiteració d’insults masclistes a polítics 
constitucionalistes per part de col·laboradors dels mitjans de la 
Corporació
322-00133/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 47173 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la reiteració d’insults i desconsideracions masclistes a polítics constitu-

cionalistes per part de col·laboradors dels mitjans de la Corporació.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura informativa dels mitjans de la 
Corporació amb relació a la causa que instrueix l’Audiència Nacional 
per la presumpta comissió de delictes de terrorisme
322-00134/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 47174 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la cobertura informativa dels mitjans de la CCMA amb relació amb la 

causa que instrueix un dels Jutjats Centrals d’Instrucció de l’Audiència Nacional per 
la indiciària comissió de delictes de terrorisme.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament informatiu de la Diada del 2019
322-00137/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 47244 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tractament informatiu de la diada de l’11 de setembre.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

III. Capteniment del director de Televisió de Catalunya

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre les reiterades mentides en les seves 
compareixences en seu parlamentària
323-00181/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 47209 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les reiterades mentides del director de Televisió de Catalunya en seu 

parlamentària.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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IV. Pluralisme

Preguntes al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la CCMA

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la pluralitat a la ràdio pública 
a Catalunya
323-00187/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 47246 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris de pluralitat a la ràdio pública de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els informes del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya sobre pluralisme en les eleccions d’abril i maig del 2019
322-00136/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 47239 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració dels informes del CAC sobre pluralisme en les convocatòries electo-

rals del mes d’abril i maig de 2019.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la pluralitat a la televisió pública de Catalunya
322-00138/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 47245 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris de pluralitat a la televisió pública de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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