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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. Criteris professionals 

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 Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió so-
bre les actuacions previstes per a evitar que els professionals de la Corpora-
ció amenacin o denigrin partits polítics no separatistes o instin a la violència 
contra aquests partits 

Gallego Burgos, Antonio, GP VOX (tram. 322-00002/13) 

II. Organització i funcionament 

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

2. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la reciprocitat dels mitjans audiovisuals en català als territoris 
de parla catalana 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00002/13) 

3. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment dels principis de neutralitat política, objectivi-
tat informativa i garantia del pluralisme polític pels programes de TV3 

Grau Arias, Anna, GP Cs (tram. 323-00004/13) 

4. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris de gestió econòmica i patrimonial de TV3 

Grau Arias, Anna, GP Cs (tram. 323-00005/13) 

5. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la cobertura territorial dels serveis informatius 

Silva Gallardo, Beatriz, GP PSC-Units (tram. 323-00007/13) 

6. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el programa d'ajuts per a projectes audiovisuals amb el De-
partament de Cultura 

Sales de la Cruz, Mònica, GP JxCat (tram. 323-00008/13) 

7. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la desinformació en els serveis informatius de TV3 

Roldán Suárez, Lorena, G Mixt (tram. 323-00012/13) 

8. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre les opinions dels entrevistats i els tertulians en la programa-
ció de TV3 

Roldán Suárez, Lorena, G Mixt (tram. 323-00013/13) 

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

9. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió so-
bre les mesures que s'han d'adoptar perquè els mitjans de la Corporació 
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compleixin els principis de neutralitat política, objectivitat informativa i 
pluralisme polític 

Tarradas Paneque, Alberto, GP VOX (tram. 322-00003/13) 

10. 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'obtenció de fons europeus Pròxima Generació per al desenvolupa-
ment d'un hub audiovisual 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 322-00004/13) 

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 les estratègies per a les plataformes de distribució i la llengua catalana 
com a vehicle vertebrador de l'espai català de comunicació 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 322-00005/13) 

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 desplegament de la Llei 7/2019, de modificació de la Llei 2/2000, 
del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Segovia Sánchez, Susanna, GP ECP (tram. 322-00006/13) 

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 el tancament pressupostari de la Corporació 

Sales de la Cruz, Mònica, GP JxCat (tram. 322-00011/13) 

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 el Pla d'igualtat de la Corporació 

Pellicer Pareja, Xavier, GP CUP-NCG (tram. 322-00012/13) 

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 les tasques per a garantir la reciprocitat plena de tots els mitjans de 
comunicació en llengua catalana arreu dels Països Catalans 

Pellicer Pareja, Xavier, GP CUP-NCG (tram. 322-00013/13) 

III. Audiències  

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

16. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre les darreres dades d'audiència dels canals de 
difusió i l'estratègia prevista per a Catalunya Ràdio 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00001/13) 

17. Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comis-
sió sobre les audiències 

Sales de la Cruz, Mònica, GP JxCat (tram. 323-00011/13) 
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IV. Programació  

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

18. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la programació infantil i juvenil 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00003/13) 

19. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el contingut del documental «Pujol: els secrets d'Andorra» 

Segovia Sánchez, Susanna, GP ECP (tram. 323-00006/13) 

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

20. 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 compra de la sèrie documental «El judici», emesa a TV3 

Silva Gallardo, Beatriz, GP PSC-Units (tram. 322-00007/13) 

21. 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'emissió a TV3 de la sèrie documental «El judici» 

Silva Gallardo, Beatriz, GP PSC-Units (tram. 322-00008/13) 

22. 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'emissió de continguts específics relatius a l'expresident de la Genera-
litat Jordi Pujol 

Silva Gallardo, Beatriz, GP PSC-Units (tram. 322-00009/13) 

V. Pluralisme 

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

23. 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'Informe específic de pluralisme a la televisió i a la ràdio durant la 
campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021, del 29 de 
gener al 12 de febrer 

Silva Gallardo, Beatriz, GP PSC-Units (tram. 322-00010/13) 

VI. Llibre d'estil de la CCMA 

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

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

Sales de la Cruz, Mònica, GP JxCat (tram. 323-00009/13) 

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

25. Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment del llibre d'estil 

Sales de la Cruz, Mònica , GP JxCat (tram. 323-00010/13) 
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Punt 1 | Substanciació de les preguntes amb resposta oral als òrgans 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

I. Criteris professionals 

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 les actuacions previstes per 
a evitar que els professionals de la Corporació amenacin o 
denigrin partits polítics no separatistes o instin a la violència 
contra aquests partits 

322-00002/13 

ANUNCI: GALLEGO BURGOS, ANTONIO, GP VOX  

Reg. 1653 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Regla-
mento del Parlamento, presentan al presidente del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la siguiente pregunta, para que 
les sea respuesta oralmente ante la Comisión.  

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

¿Qué piensa hacer la dirección de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals para evitar que sus profesionales, aprovechando su influencia social, 
amenacen, insten a la violencia o denigren a partido políticos no separatistas? 

Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2021 

Joan Garriga Doménech Antonio Gallego Burgos 
Portavoz del GP VOX Portavoz adjunto del GP VOX 

Alberto Tarradas Paneque 
Diputado del GP VOX 
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II. Organització i funcionament 

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la reciprocitat dels mitjans au-
diovisuals en català als territoris de parla catalana 

323-00002/13 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 3261 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu, Raquel Sans Guerra, diputada del Grup 
Parlamentari d'Esquerra Republicana, d'acord amb el que estableix l'article 
196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenten a Vicent Sanchis, director 
de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que els sigui resposta 
oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 

Sobre la reciprocitat dels mitjans audiovisuals en català als territoris de parla 
catalana. 

Palau del Parlament, 29 d'abril de 2021 

Marta Vilalta i Torres Raquel Sans Guerra 
Portaveu del GP ERC Diputada del GP ERC 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre el compliment dels principis de 
neutralitat política, objectivitat informativa i garantia del 
pluralisme polític pels programes de TV3 

323-00004/13 

ANUNCI: GRAU ARIAS, ANNA, GP CS 

Reg. 3293 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya la siguiente 
pregunta, para que le sea respondida oralmente ante la Comisión.  
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 

Sobre el reiterado e intencionado (no) cumplimiento de los principios de 
neutralidad política, objetividad informativa y garantía del pluralismo políti-
co en la programación de TV3.  

Palacio del Parlamento, 25 de mayo de 2021 

Anna Grau Arias 
Diputada del GP Cs 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris de gestió econòmica i 
patrimonial de TV3 

323-00005/13 

ANUNCI: GRAU ARIAS, ANNA, GP CS 

Reg. 3294 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Anna Grau Arias, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Sobre els criteris de gestió econòmica i patrimonial de TV3 sota la seva res-
ponsabilitat.  

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021 

Anna Grau Arias 
Diputada del GP Cs 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la cobertura territorial dels ser-
veis informatius 

323-00007/13 

ANUNCI: SILVA GALLARDO, BEATRIZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 3307 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Beatriz Silva Gallardo, 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 
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Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de TV3, 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 cobertura territorial dels serveis informatius de TV3 

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021 

Beatriz Silva Gallardo 
Portaveu a la CCMA del GP PSC-Units 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre el programa d'ajuts per a projec-
tes audiovisuals amb el Departament de Cultura 

323-00008/13 

ANUNCI: SALES DE LA CRUZ, MÒNICA, GP JXCAT 

Reg. 3343 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d'acord amb el que estableix l'article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, 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 d'ajuts per a projectes audiovisuals, amb el Departament 
de Cultura.  

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021 

Mònica Sales de la Cruz 
Diputada del GP JxCat 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la desinformació en els serveis 
informatius de TV3 

323-00012/13 

ANUNCI: ROLDÁN SUÁREZ, LORENA, G MIXT 

Reg. 3347 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Mixt, d'acord amb el que estableix 
l'article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis 
Llàcer, 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: 
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– Sobre la desinformació als serveis informatius de TV3. 

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021 

Lorena Roldán Suárez 
Diputada del G Mixt 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre les opinions dels entrevistats i 
els tertulians en la programació de TV3 

323-00013/13 

ANUNCI: ROLDÁN SUÁREZ, LORENA, G MIXT 

Reg. 3348 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Mixt, d'acord amb el que estableix 
l'article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis 
Llàcer, 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 les opinions d'entrevistats i tertulians a la programació de TV3. 

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021 

Lorena Roldán Suárez 
Diputada del G Mixt 

 

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 les mesures que s'han 
d'adoptar perquè els mitjans de la Corporació compleixin els 
principis de neutralitat política, objectivitat informativa i plu-
ralisme polític 

322-00003/13 

ANUNCI: TARRADAS PANEQUE, ALBERTO, GP VOX 

Reg. 2836 i 3369 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Regla-
mento del Parlamento, presentan al presidente del Consell de Govern de la 
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Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la siguiente pregunta, para que 
les sea respuesta oralmente ante la Comisión.  

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

Según el informe número 31/2021 del Consell Audiovisual de Catalunya con 
fecha 5 de marzo de 2021, los medios de comunicación dependientes de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals NO cumplen los principios de 
neutralidad política, objetividad informativa y pluralismo político. ¿Qué 
medidas piensa implantar para cumplir el principio de neutralidad política, 
objetividad informativa y pluralismo político? 

Palacio del Parlamento, 18 de mayo de 2021 

Joan Garriga Doménech Antonio Gallego Burgos 
Portavoz del GP VOX Portavoz adjunto del GP VOX 

Alberto Tarradas Paneque 
Diputado del GP VOX 

 

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'obtenció de fons europeus 
Pròxima Generació per al desenvolupament d'un hub audiovi-
sual 

322-00004/13 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 3258 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu, Raquel Sans Guerra, diputada del Grup 
Parlamentari d'Esquerra Republicana, d'acord amb el que estableix l'article 
196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenten a la presidenta en funcions 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 

– Sobre l'obtenció de fons europeus NextGeneration per al desenvolupament 
d'un hub audiovisual. 

Palau del Parlament, 18 de maig de 2021 

Marta Vilalta i Torres Raquel Sans Guerra 
Portaveu del GP ERC Diputada del GP ERC 

 



Dossier CCMA 2 
28 de maig de 2021 

11 

 

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 estratègies per a les pla-
taformes de distribució i la llengua catalana com a vehicle 
vertebrador de l'espai català de comunicació 

322-00005/13 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 3259 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu, Raquel Sans Guerra, diputada del Grup 
Parlamentari d'Esquerra Republicana, d'acord amb el que estableix l'article 
196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenten a la presidenta en funcions 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 

– Sobre les estratègies vers les plataformes de distribució i la llengua catala-
na com a vehicle vertebrador de l'espai català de comunicació. 

Palau del Parlament, 18 de maig de 2021 

Marta Vilalta i Torres Raquel Sans Guerra 
Portaveu del GP ERC 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 desplegament de la Llei 
7/2019, de modificació de la Llei 2/2000, del Consell de l'Au-
diovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 

322-00006/13 

ANUNCI: SEGOVIA SÁNCHEZ, SUSANNA, GP ECP 

Reg. 3300 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d'En 
Comú Podem, 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.  
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Sobre el desplegament de la Llei 7/2019, del 14 de novembre, de modifica-
ció de la Llei 2/2000, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i de la Llei 
11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021 

Susanna Segovia Sánchez 
Portaveu adjunta del GP ECP 

 

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 tancament pressupostari 
de la Corporació 

322-00011/13 

ANUNCI: SALES DE LA CRUZ, MÒNICA, GP JXCAT 

Reg. 3342 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, 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 tancament pressupostari de la CCMA. 

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021 

Mònica Sales de la Cruz 
Diputada 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 el Pla d'igualtat de la Corpo-
ració 

322-00012/13 

ANUNCI: PELLICER PAREJA, XAVIER, GP CUP-NCG 

Reg. 3351 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d'U-
nitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d'acord amb el que estableix l'ar-
ticle 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta al president del Consell 
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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: 

Diverses treballadores ens han traslladat la seva preocupació per la manca 
d'implementació del Pla d'Igualtat de la CCMA. Quines de les accions del 
pla d'igualtat s'han començat a implementar i quines no i quin calendari 
d'implementació hi ha previst en aquestes darreres?  

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021 

Xavier Pellicer Pareja 
Diputat del GP CUP-NCG 

 

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 tasques per a garantir la 
reciprocitat plena de tots els mitjans de comunicació en llen-
gua catalana arreu dels Països Catalans 

322-00013/13 

ANUNCI: PELLICER PAREJA, XAVIER, GP CUP-NCG 

Reg. 3352 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d'U-
nitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d'acord amb el que estableix l'ar-
ticle 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta al president 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: 

Quines tasques s'han emprès des de la Corporació Catalana de Mitjans audi-
ovisuals per tal de garantir la reciprocitat plena de tots els mitjans de comu-
nicació en llengua catalana al conjunt del territori, Catalunya, el País Valen-
cià i les Illes Balears i Pitiüses?  

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021 

Xavier Pellicer Pareja 
Diputat del GP CUP-NCG 
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III. 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 darreres dades 
d'audiència dels canals de difusió i l'estratègia prevista per a 
Catalunya Ràdio 

323-00001/13 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 3260 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu, Raquel Sans Guerra, diputada del Grup 
Parlamentari d'Esquerra Republicana, d'acord amb el que estableix l'article 
196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenten a Saül Gordillo, director de 
Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.  

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 

– Com valoren les darreres dades d'audiència dels diferents canals de difusió 
i quina estratègia tenen prevista per a Catalunya Ràdio?. 

Palau del Parlament, 18 de maig de 2021 

Marta Vilalta i Torres Raquel Sans Guerra 
Portaveu del GP ERC Diputada del GP ERC 

 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències 

323-00011/13 

ANUNCI: SALES DE LA CRUZ, MÒNICA, GP JXCAT 

Reg. 3346 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Sobre les audiències de Catalunya Ràdio.  

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021 

Mònica Sales de la Cruz 
Diputada del GP JxCat 
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IV. Programació  

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la programació infantil i juvenil 

323-00003/13 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 3262 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu, Raquel Sans Guerra, diputada del Grup 
Parlamentari d'Esquerra Republicana, d'acord amb el que estableix l'article 
196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenten a Vicent Sanchis, director 
de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que els sigui resposta 
oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 

Sobre la programació infantil i juvenil. 

Palau del Parlament, 29 d'abril de 2021 

Marta Vilalta i Torres Raquel Sans Guerra 
Portaveu del GP ERC Diputada del GP ERC 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre el contingut del documental «Pu-
jol: els secrets d'Andorra» 

323-00006/13 

ANUNCI: SEGOVIA SÁNCHEZ, SUSANNA, GP ECP 

Reg. 3301 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d'En 
Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'article 196.2 i 3 del Reglament 
del Parlament, presenta a Vicent Sanchis, 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 contingut del documental «Pujol: els secrets d'Andorra»? 

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021 

Susanna Segovia Sánchez 
Portaveu adjunta del GP ECP 
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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 compra de la sèrie docu-
mental «El judici», emesa a TV3 

322-00007/13 

ANUNCI: SILVA GALLARDO, BEATRIZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 3303 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Beatriz Silva Gallardo, 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 al president 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 la compra de la sèrie documental El Judici emès a TV3 

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021 

Beatriz Silva Gallardo 
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 l'emissió a TV3 de la sèrie 
documental «El judici» 

322-00008/13 

ANUNCI: SILVA GALLARDO, BEATRIZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 3304 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Beatriz Silva Gallardo, 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 al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.  
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Sobre l'emissió de la sèrie documental El Judici a TV3 

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021 

Beatriz Silva Gallardo 
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 l'emissió de continguts espe-
cífics relatius a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol 

322-00009/13 

ANUNCI: SILVA GALLARDO, BEATRIZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 3305 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Beatriz Silva Gallardo, 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 al president 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 l'emissió de continguts específics sobre l'expresident Jordi Pujol als 
canals de la Corporació  

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021 

Beatriz Silva Gallardo 
Portaveu a la CCMA del GP PSC-Units 
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V. Pluralisme 

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'Informe específic de plura-
lisme a la televisió i a la ràdio durant la campanya de les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 2021, del 29 de gener 
al 12 de febrer 

322-00010/13 

ANUNCI: SILVA GALLARDO, BEATRIZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 3306 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Beatriz Silva Gallardo, 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 al president 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 darrer Informe específic de pluralisme a la televisió i a la ràdio du-
rant la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya del Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya 

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021 

Beatriz Silva Gallardo 
Portaveu a la CCMA del GP PSC-Units 

 

VI. 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 

323-00009/13 

ANUNCI: SALES DE LA CRUZ, MÒNICA, GP JXCAT 

Reg. 3344 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d'acord amb el que estableix l'article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.  
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Sobre el compliment del llibre d'estil sobre usos lingüístics.  

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021 

Mònica Sales de la Cruz 
Diputada del GP JxCat 

 

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

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

323-00010/13 

ANUNCI: SALES DE LA CRUZ, MÒNICA , GP JXCAT 

Reg. 3345 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Sobre el compliment del llibre d'estil sobre usos lingüístics.  

Palau del Parlament, 26 de maig de 2021 

Mònica Sales de la Cruz 
Diputada del GP JxCat 
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