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DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals 
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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 al director de Televisió de Catalunya 

1. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre els tertulians de partit que són presentats com a analistes 

Ribas Frías, Marta, GP CatECP (tram. 323-00324/12) 

2. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la cobertura de la campanya electoral 

Ribas Frías, Marta, GP CatECP (tram. 323-00325/12) 

3. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la reestructuració dels canals 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00327/12) 

4. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la inacció de la direcció de Televisió de Catalunya davant els 
insults a la periodista Anna Grau 

Martín Blanco, Ignacio, GP Cs (tram. 323-00334/12) 

5. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la cobertura informativa durant el període electoral 

Serrano Coronado, Daniel, SP PPC (tram. 323-00335/12) 

6. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la renovació de la ficció del canal infantil 

Riera i Font, Josep, GP JxCat (tram. 323-00336/12) 

7. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la programació de suport a la cultura 

Riera i Font, Josep, GP JxCat (tram. 323-00337/12) 

8. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el garantiment de la producció audiovisual de la indústria 
catalana 

Riera i Font, Josep, GP JxCat (tram. 323-00338/12) 

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

9. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre l'estratègia digital 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00330/12) 

10. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre el tractament informatiu de les eleccions al Par-
lament del 14 de febrer de 2021 

Sànchez Dipp, Natàlia, SP CUP-CC (tram. 323-00340/12) 
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Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

11. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura de les eleccions 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 322-00244/12) 

12. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el paper de la Corporació en les xarxes clientelars i d'amics i en la 
corrupció sistèmica i estructural 

Martín Blanco, Ignacio, GP Cs (tram. 322-00246/12) 

13. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre els reptes de La Marató per a la Covid-19 

Riera i Font, Josep, GP JxCat (tram. 322-00247/12) 

14. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre els acords laborals amb els treballadors de la Corporació 

Riera i Font, Josep, GP JxCat (tram. 322-00248/12) 

15. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment de la missió de servei públic i la configuració del model 
de televisió pública 

Pérez Ibáñez, David, GP PSC-Units (tram. 322-00249/12)  

16. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre les perspectives de futur dels canals de la Corporació 

Pérez Ibáñez, David, GP PSC-Units (tram. 322-00250/12) 

17. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre les perspectives de futur de les emissores de la Corporació 

Pérez Ibáñez, David, GP PSC-Units (tram. 322-00251/12) 

II. Programació  

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

18. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el programa «Aire lliure» 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00326/12) 

19. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el programa «Preguntes freqüents» del 28 de novembre 

Martín Blanco, Ignacio, GP Cs (tram. 323-00332/12) 

20. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la utilització del programa «Preguntes freqüents» com a espai 
d'entrevistes a persones fugades, investigades i condemnades per la justícia 

Martín Blanco, Ignacio, GP Cs (tram. 323-00333/12) 
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III. Llibre d'estil de la CCMA  

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

21. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment del llibre d'estil 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00328/12) 

IV. Audiències 

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

22. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre les dades d'audiència 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00329/12) 

23. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre els darrers resultats de l'Estudi general de mit-
jans 

Riera i Font, Josep, GP JxCat (tram. 323-00339/12) 

V. Pluralisme  

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

24. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris seguits per a garantir la neutralitat política, l'ob-
jectivitat informativa i el respecte al pluralisme polític a TV3 

Martín Blanco, Ignacio, GP Cs (tram. 323-00331/12) 

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

25. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre l'incompliment dels principis de neutralitat política, objectivitat infor-
mativa i garantia del pluralisme polític dels mitjans de la Corporació 

Martín Blanco, Ignacio, GP Cs (tram. 322-00245/12) 
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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 al director de Televisió de Catalunya 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre els tertulians de partit que són 
presentats com a analistes 

323-00324/12 

ANUNCI: RIBAS FRÍAS, MARTA, GP CATECP 

Reg. 87452 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

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 Parlament, presenta a Vicent Sanchís, director de TVC la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Sobre els tertulians de partit que presenten com a analistes 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Marta Ribas Frías 
Portaveu adjunta del GP CatECP 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oral-
ment en comissió sobre la cobertura de la campanya electoral 

323-00325/12 

ANUNCI: RIBAS FRÍAS, MARTA, GP CATECP 

Reg. 87453 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

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 Parlament, presenta a Vicent Sanchís, director de TVC la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Sobre el planteig de cobertura de la campanya electoral 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del GP CatECP 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la reestructuració dels canals 

323-00327/12 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 87478 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

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: 

– Sobre la reestructuració de canals 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Raquel Sans Guerra, diputada del GP ERC 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la inacció de la direcció de Tele-
visió de Catalunya davant els insults a la periodista Anna 
Grau 

323-00334/12 

ANUNCI: MARTÍN BLANCO, IGNACIO, GP CS 

Reg. 87554 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Cor-
poració 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 la inacció de la Direcció de Televisió de Catalunya davant els insults 
de col·laboradors de TV3 a la periodista Anna Grau.  

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Ignacio Martín Blanco, diputat del GP Cs 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la cobertura informativa durant 
el període electoral 

323-00335/12 

ANUNCI: SERRANO CORONADO, DANIEL, SP PPC 

Reg. 87555 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

A la Mesa del Parlament 

Daniel Serrano Coronado, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 196.2 i 3 del Regla-
ment del Parlament, presenta a Vicent Sanchis Llàcer, director de Televisió 
de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.  

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Sobre la cobertura informativa durant el període electoral. 

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2020 

Daniel Serrano Coronado, diputat del SP PPC 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la renovació de la ficció del canal 
infantil 

323-00336/12 

ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT 

Reg. 87558 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

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 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 la renovació de la ficció del canal infantil. 

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2020 

Josep Riera i Font, diputat del GP JxCat 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la programació de suport a la 
cultura 

323-00337/12 

ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT 

Reg. 87559 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

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 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: 

Valoració de l'aposta de programació de suport a la cultura i d'apostes digi-
tals. 

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2020 

Josep Riera i Font, diputat del GP JxCat 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre el garantiment de la producció 
audiovisual de la indústria catalana 

323-00338/12 

ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT 

Reg. 87560 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

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 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 els reptes per garantir la producció audiovisual de la indústria catalana. 

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2020 

Josep Riera i Font, diputat del GP JxCat 
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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 l'estratègia digital 

323-00330/12 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 87481 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

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 Gordillo, director de Mitjans Digitals, la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Sobre l'estratègia digital 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Raquel Sans Guerra, diputada del GP ERC 

 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el tractament informa-
tiu de les eleccions al Parlament del 14 de febrer de 2021 

323-00340/12 

ANUNCI: SÀNCHEZ DIPP, NATÀLIA, SP CUP-CC 

Reg. 87565 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

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 Saül Gordillo, 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: 

Sobre el tractament informatiu de les eleccions del 14F 

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2020 

Natàlia Sànchez Dipp, diputada del SP CUP-CC 
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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 respon-
dre oralment en comissió sobre la cobertura de les eleccions 

322-00244/12 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 87476 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

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 
vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Sobre la cobertura de les eleccions 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Raquel Sans Guerra, diputada del GP ERC 

 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre oralment en comissió sobre el paper de la Corporació en 
les xarxes clientelars i d'amics i en la corrupció sistèmica i 
estructural 

322-00246/12 

ANUNCI: MARTÍN BLANCO, IGNACIO, GP CS 

Reg. 87550 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Cor-
poració 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 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 paper de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en les xarxes 
clientelars i d'amiguets i en la corrupció sistèmica i estructural a Catalunya.  

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Ignacio Martín Blanco, diputat del GP Cs 
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre oralment en comissió sobre els reptes de La Marató per a 
la Covid-19 

322-00247/12 

ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT 

Reg. 87556 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

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 els reptes de La Marató per la Covid-19. 

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2020 

Josep Riera i Font, diputat del GP JxCat 

 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre oralment en comissió sobre els acords laborals amb els 
treballadors de la Corporació 

322-00248/12 

ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT 

Reg. 87557 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

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 els acords laborals amb els treballadors de la CCMA. 

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2020 

Josep Riera i Font, diputat del 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 el compliment de la missió de 
servei públic i la configuració del model de televisió pública 

322-00249/12 

ANUNCI: PÉREZ IBÁÑEZ, DAVID, GP PSC-UNITS 

Reg. 87562 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

A la Mesa del Parlament 

David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l'Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, 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 se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Sobre el compliment de la missió de servei públic i la configuració del 
model de televisió pública  

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA del GP PSC-Units 

 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre oralment en comissió sobre les perspectives de futur 
dels canals de la Corporació 

322-00250/12 

ANUNCI: PÉREZ IBÁÑEZ, DAVID, GP PSC-UNITS 

Reg. 87563 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

A la Mesa del Parlament 

David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l'Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, 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 se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Sobre les perspectives de futur dels canals de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA del GP PSC-Units 
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre oralment en comissió sobre les perspectives de futur de 
les emissores de la Corporació 

322-00251/12 

ANUNCI: PÉREZ IBÁÑEZ, DAVID, GP PSC-UNITS 

Reg. 87564 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

A la Mesa del Parlament 

David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l'Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, 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 se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Sobre les perspectives de futur de les emissores de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA del GP PSC-Units 

 

II. Programació  

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre el programa «Aire lliure» 

323-00326/12 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 87477 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

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: 

– Sobre el programa Aire Lliure 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Raquel Sans Guerra, diputada del GP ERC 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre el programa «Preguntes fre-
qüents» del 28 de novembre 

323-00332/12 

ANUNCI: MARTÍN BLANCO, IGNACIO, GP CS 

Reg. 87552 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Cor-
poració 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 el programa Preguntes Freqüents (FAQS) de TV3 del dia 28 de no-
vembre de 2020.  

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Ignacio Martín Blanco, diputat del GP Cs 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la utilització del programa «Pre-
guntes freqüents» com a espai d'entrevistes a persones fu-
gades, investigades i condemnades per la justícia 

323-00333/12 

ANUNCI: MARTÍN BLANCO, IGNACIO, GP CS 

Reg. 87553 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Cor-
poració 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 la utilització del programa de TV3 Preguntes Freqüents (FAQS) com 
espai habitual d'entrevistes de persones fugades, investigades i condemnades 
per la Justícia.  

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Ignacio Martín Blanco, diputat del GP Cs 
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III. Llibre d'estil de la CCMA  

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre el compliment del llibre d'estil 

323-00328/12 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 87479 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

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: 

– Sobre el compliment del llibre d'estil 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Raquel Sans Guerra, diputada del GP ERC 

 

IV. Audiències 

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 les dades d'audiència 

323-00329/12 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 87480 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

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 Gordillo, 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: 

– Sobre dades d'audiència 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Raquel Sans Guerra, diputada del GP ERC 
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre els darrers resultats 
de l'Estudi general de mitjans 

323-00339/12 

ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT 

Reg. 87561 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

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 resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Valoració dels últims resultats de l'EGM. 

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2020 

Josep Riera i Font, diputat del GP JxCat 

 

V. Pluralisme  

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris seguits per a garantir 
la neutralitat política, l'objectivitat informativa i el respecte 
al pluralisme polític a TV3 

323-00331/12 

ANUNCI: MARTÍN BLANCO, IGNACIO, GP CS 

Reg. 87551 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Cor-
poració 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 els criteris emprats per TV3 per (no) garantir la neutralitat política, 
l'objectivitat informativa i el respecte al pluralisme polític.  

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Ignacio Martín Blanco, diputat del GP Cs 
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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 respon-
dre oralment en comissió sobre l'incompliment dels principis 
de neutralitat política, objectivitat informativa i garantia del 
pluralisme polític dels mitjans de la Corporació 

322-00245/12 

ANUNCI: MARTÍN BLANCO, IGNACIO, GP CS 

Reg. 87549 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 01.12.2020 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Cor-
poració 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 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 l'incompliment intencionat i injustificat dels principis de neutralitat 
política, objectivitat informativa i garantia del pluralisme polític dels mitjans 
de comunicació de la CCMA.  

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020 

Ignacio Martín Blanco, diputat del GP Cs 

 

 

 

 


	Punt 1 | Ordenació de les preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Punt 1 | Substanciació de les preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els tertulians de partit que són presentats com a analistes
	ANUNCI: RIBAS FRÍAS, MARTA, GP CATECP
	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de la campanya electoral
	ANUNCI: RIBAS FRÍAS, MARTA, GP CATECP
	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la reestructuració dels canals
	ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC
	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la inacció de la direcció de Televisió de Catalunya davant els insults a la periodista Anna Grau
	ANUNCI: MARTÍN BLANCO, IGNACIO, GP CS
	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa durant el període electoral
	ANUNCI: SERRANO CORONADO, DANIEL, SP PPC
	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la renovació de la ficció del canal infantil
	ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT
	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació de suport a la cultura
	ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT
	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la producció audiovisual de la indústria catalana
	ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT
	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l'estratègia digital
	ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC
	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu de les eleccions al Parlament del 14 de febrer de 2021
	ANUNCI: SÀNCHEZ DIPP, NATÀLIA, SP CUP-CC
	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 de les eleccions
	ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, 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 paper de la Corporació en les xarxes clientelars i d'amics i en la corrupció sistèmica i estructural
	ANUNCI: MARTÍN BLANCO, IGNACIO, 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 els reptes de La Marató per a la Covid-19
	ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els acords laborals amb els treballadors de la Corporació
	ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la missió de servei públic i la configuració del model de televisió pública
	ANUNCI: PÉREZ IBÁÑEZ, DAVID, GP PSC-UNITS
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les perspectives de futur dels canals de la Corporació
	ANUNCI: PÉREZ IBÁÑEZ, DAVID, GP PSC-UNITS
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les perspectives de futur de les emissores de la Corporació
	ANUNCI: PÉREZ IBÁÑEZ, DAVID, GP PSC-UNITS
	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa «Aire lliure»
	ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC
	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa «Preguntes freqüents» del 28 de novembre
	ANUNCI: MARTÍN BLANCO, IGNACIO, GP CS
	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la utilització del programa «Preguntes freqüents» com a espai d'entrevistes a persones fugades, investigades i condemnades per la justícia
	ANUNCI: MARTÍN BLANCO, IGNACIO, GP CS
	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del llibre d'estil
	ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC
	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les dades d'audiència
	ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC
	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els darrers resultats de l'Estudi general de mitjans
	ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT
	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris seguits per a garantir la neutralitat política, l'objectivitat informativa i el respecte al pluralisme polític a TV3
	ANUNCI: MARTÍN BLANCO, IGNACIO, 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 l'incompliment dels principis de neutralitat política, objectivitat informativa i garantia del pluralisme polític dels mitjans de la Corporació
	ANUNCI: MARTÍN BLANCO, IGNACIO, GP CS


