
CCMA 
Comissió de Control de l'Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
Parlament de Catalunya 

Sessió 4. Divendres, 30 de juliol de 2021. XIV legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

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

2. Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals com a pas previ a la presentació de 
candidats al Consell de Govern de la Corporació. Tram. 356-00081/13 Grup 
Parlamentari d'Esquerra Republicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de 
la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamenta-
ri d'En Comú Podem, Grup Mixt. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença. (*) 

3. Sol·licitud de compareixença d'una representació de Dones Visuals davant 
la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals com a pas previ a la presentació de candidats al Consell de 
Govern de la Corporació. Tram. 356-00082/13 Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'En Comú Podem, 
Grup Mixt. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*) 

4. Sol·licitud de compareixença de Josep Manuel Silva Alcalde, professor de 
comunicació de la Universitat Autònoma de Bellaterra i de la Universitat 
Oberta de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 
356-00058/13 Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença. 

5. Sol·licitud de compareixença de Victor Amela, periodista del diari «La Van-
guardia», davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 356-
00059/13 Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de compareixença. 
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6. Sol·licitud de compareixença de Jordi Basté, periodista de RAC1, davant la 
Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 356-00060/13 Anna Grau Arias, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença. 

7. Sol·licitud de compareixença d'Andreu Buenafuente Moreno, codirector de 
la productora El Terrat, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Tram. 356-00061/13 Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

8. Sol·licitud de compareixença de Ferran Monegal, periodista del diari «El 
Periódico», davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 356-
00062/13 Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de compareixença. 

9. Sol·licitud de compareixença Nicola Pedrazzoli, fundador de teve.cat, da-
vant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 356-00063/13 Anna 
Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

10. Sol·licitud de compareixença de Pilar Rahola Martínez, periodista, davant 
la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 356-00064/13 Anna Grau 
Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença. 

11. Sol·licitud de compareixença de Laura Rosel, directora del programa «El 
matí de Catalunya Ràdio», davant la Comissió de Control de l'Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Tram. 356-00065/13 Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

12. Sol·licitud de compareixença de Jaume Roures, director general del grup 
Mediapro, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 356-
00066/13 Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de compareixença. 

13. Sol·licitud de compareixença de Miquel Rutllan, president del Clúster 
Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Tram. 356-00067/13 Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

14. Sol·licitud de compareixença de Vicenç Sanclemente, director de Ràdio4, 
davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de 
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la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 356-00068/13 Anna 
Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

15. Sol·licitud de compareixença d'Albert Solé, de la productora Minimal 
Films, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 356-00069/13 
Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

16. Sol·licitud de compareixença de Toni Soler, codirector de la productora 
Minoria Absoluta, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 356-
00070/13 Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de compareixença. 

17. Sol·licitud de compareixença de Mònica Terribas, exdirectora de Televisió 
de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 356-
00071/13 Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de compareixença. 

18. Sol·licitud de compareixença de Ricard Ustrell, director de la productora 
La Manchester Radiofònica, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'elecció 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Tram. 356-00072/13 Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

19. Sol·licitud de compareixença d'Oriol Soler Castanys, editor, davant la 
Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals perquè informi sobre l'elecció del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 356-00073/13 Anna Grau Arias, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença. 

 

* Nota: El president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació 
de l'ordre del dia per substanciar la compareixença d'una representació del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals com a pas previ a la presentació de candidats al 
Consell de Govern de la Corporació (tram. 356-00081/13) i la compareixença d'una 
representació de Dones Visuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals com a pas previ a la presentació de candidats 
al Consell de Govern de la Corporació (tram. 356-00082/13), com a punt 20 i 21 de 
l'ordre del dia respectivament. 
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Punt 1 | Ordenació de les preguntes amb resposta oral als òr-
gans 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 l'aplicació de criteris d'equitat en l'elaboració de la graella 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00029/13) 

2. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre l'estratègia del canal Esport3 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00030/13) 

3. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris de programació i de contractació de programes i 
reportatges 

Pellicer Pareja, Xavier, GP CUP-NCG (tram. 323-00033/13) 

4. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als amb relació a la publicitat oculta en la programació de televisió 

Grau Arias, Anna, GP Cs (tram. 323-00035/13) 

5. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre les darreres produccions documentals emeses 

Sales de la Cruz, Mònica, GP JxCat (tram. 323-00042/13) 

6. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la programació de ficció a la televisió pública 

Sales de la Cruz, Mònica, GP JxCat (tram. 323-00043/13) 

7. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la cobertura informativa d'esdeveniments esportius 

Roldán Suárez, Lorena, G Mixt (tram. 323-00045/13) 

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

8. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre la reformulació de la graella de Catalunya Ràdio 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00031/13) 

9. Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió 
sobre la plantilla 

Pellicer Pareja, Xavier, GP CUP-NCG (tram. 323-00034/13) 

10. Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
relació a la publicitat oculta a la seva programació de ràdio 

Grau Arias, Anna, GP Cs (tram. 323-00036/13) 

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 llei espanyola de l'audiovisual 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 322-00024/13) 
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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 la cobertura a TV3 i Catalunya Ràdio de les conseqüències socials de 
la crisi derivada de la Covid-19 

Silva Gallardo, Beatriz, GP PSC-Units (tram. 322-00026/13) 

II. Informe del CAC sobre la publicitat indeguda en el pro-
grama bricoheroes 

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

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 les mesures que cal adoptar arran de l'informe del Consell de l'Audio-
visual de Catalunya sobre publicitat indeguda al programa Bricoheroes 

Segovia Sánchez, Susanna, GP ECP (tram. 322-00025/13) 

III. Audiències 

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

14. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre les audiències digitals de TV3 i de Catalunya 
Ràdio del juny 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00032/13) 

15. Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comis-
sió sobre l'anàlisi i els resultats de l'Estudi general de mitjans 

Sales de la Cruz, Mònica, GP JxCat (tram. 323-00040/13) 

IV. Criteris professionals i informatius 

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

16. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris informatius per a citar fonts d'altres mitjans de 
comunicació 

Segovia Sánchez, Susanna, GP ECP (tram. 323-00037/13) 

V. Pluralisme 

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

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 l'informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre pluralisme a 
la ràdio i a la televisió 

Silva Gallardo, Beatriz, GP PSC-Units (tram. 322-00027/13) 

VI. Programació 

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

18. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el programa Bricoheroes 

Silva Gallardo, Beatriz, GP PSC-Units (tram. 323-00038/13) 

19. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el reportatge dedicat al president de la Generalitat 

Silva Gallardo, Beatriz, GP PSC-Units (tram. 323-00039/13) 
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20. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la retirada del programa Bricoheroes 

Sales de la Cruz, Mònica, GP JxCat (tram. 323-00041/13) 

21. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el programa Bricoheroes 

Roldán Suárez, Lorena, G Mixt (tram. 323-00044/13) 

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

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 el programa Bricoheroes 

Silva Gallardo, Beatriz, GP PSC-Units (tram. 322-00028/13) 

VI. Situació econòmica de la CCMA 

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 la situació econòmica, el tancament del primer semestre del 2021 i la 
previsió de tancament anual 

Sales de la Cruz, Mònica, GP JxCat (tram. 322-00029/13) 
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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 l'aplicació de criteris d'equitat en 
l'elaboració de la graella 

323-00029/13 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 12587 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra Republica-
na, d'acord amb el que estableix l'article 196.2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Sobre l'aplicació de criteris d'equitat en la confecció de la nova graella. 

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021 

Raquel Sans Guerra, diputada del GP ERC 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre l'estratègia del canal Esport3 

323-00030/13 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 12588 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra Republica-
na, d'acord amb el que estableix l'article 196.2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Sobre estratègia canal Esport 3. 

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021 

Raquel Sans Guerra, diputada del GP ERC 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris de programació i de 
contractació de programes i reportatges 

323-00033/13 

ANUNCI: PELLICER PAREJA, XAVIER, GP CUP-NCG 

Reg. 12593 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

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 a Vicent Sanchis, di-
rector de TV3, 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 programació i contractació de programes i reportatges. 

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021 

Xavier Pellicer Pareja, diputat del GP CUP-NCG 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals amb relació a la publicitat ocul-
ta en la programació de televisió 

323-00035/13 

ANUNCI: GRAU ARIAS, ANNA, GP CS 

Reg. 12595 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Sobre els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals res-
pecte de la publicitat oculta a la seva programació de televisió. 

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021 

Anna Grau Arias, diputada del GP Cs 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre les darreres produccions docu-
mentals emeses 

323-00042/13 

ANUNCI: SALES DE LA CRUZ, MÒNICA, GP JXCAT 

Reg. 12663 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu 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 les darreres produccions documentals emeses a la televisió pública 

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del GP JxCat 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la programació de ficció a la tele-
visió pública 

323-00043/13 

ANUNCI: SALES DE LA CRUZ, MÒNICA, GP JXCAT 

Reg. 12664 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu 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 la situació de la ficció a la televisió pública 

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del GP JxCat 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la cobertura informativa d'es-
deveniments esportius 

323-00045/13 

ANUNCI: ROLDÁN SUÁREZ, LORENA, G MIXT 

Reg. 12669 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

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 la cobertura informativa d'esdeveniments esportius. 

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021 

Lorena Roldán Suárez, diputada del GM 

 

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 reformulació de la 
graella de Catalunya Ràdio 

323-00031/13 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 12589 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra Republica-
na, d'acord amb el que estableix l'article 196.2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, 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 la reformulació de la graella de Catalunya Ràdio 

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021 

Raquel Sans Guerra, diputada del GP ERC 
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment 
en comissió sobre la plantilla 

323-00034/13 

ANUNCI: PELLICER PAREJA, XAVIER, GP CUP-NCG 

Reg. 12594 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

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 a Saül Gordillo, direc-
tor 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 l'estat de la plantilla de Catalunya Ràdio. 

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021 

Xavier Pellicer Pareja, diputat del GP CUP-NCG 

 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals amb relació a la publicitat oculta a la 
seva programació de ràdio 

323-00036/13 

ANUNCI: GRAU ARIAS, ANNA, GP CS 

Reg. 12596 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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 al 
Sr. 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 els criteris de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals res-
pecte de la publicitat oculta a la seva programació de ràdio. 

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021 

Anna Grau Arias, diputada 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 respondre 
oralment en comissió sobre la llei espanyola de l'audiovisual 

322-00024/13 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 12586 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra Republica-
na, d'acord amb el que estableix l'article 196.2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Cor-
poració 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 posicionament de la CCMA sobre la llei espanyola de l'audiovisual.  

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021 

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 respondre 
oralment en comissió sobre la cobertura a TV3 i Catalunya 
Ràdio de les conseqüències socials de la crisi derivada de la 
Covid-19 

322-00026/13 

ANUNCI: SILVA GALLARDO, BEATRIZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 12655 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Sobre la cobertura de TV3 i Catalunya Ràdio de les conseqüències socials 
de la crisi econòmica derivada de la Covid-19. 

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021 

Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA del GP PSC-Units 
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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 les mesures que cal adoptar 
arran de l'informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya 
sobre publicitat indeguda al programa Bricoheroes 

322-00025/13 

ANUNCI: SEGOVIA SÁNCHEZ, SUSANNA, GP ECP 

Reg. 12606 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

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.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Sobre les mesures a emprendre arran de l'informe del CAC sobre publicitat 
indeguda al programa Bricoheroes. 

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021 
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del GP ECP 

 

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 audiències digitals 
de TV3 i de Catalunya Ràdio del juny 

323-00032/13 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 12590 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra Republica-
na, d'acord amb el que estableix l'article 196.2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, 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 audiències digitals TV3 i CatRàdio del juny.  

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021 
Raquel Sans Guerra, diputada del GP ERC 
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment 
en comissió sobre l'anàlisi i els resultats de l'Estudi general 
de mitjans 

323-00040/13 

ANUNCI: SALES DE LA CRUZ, MÒNICA, GP JXCAT 

Reg. 12661 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu 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 l'anàlisi i els resultats del darrer EGM. 

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del GP JxCat 

 

IV. Criteris professionals i informatius 

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris informatius per a ci-
tar fonts d'altres mitjans de comunicació 

323-00037/13 

ANUNCI: SEGOVIA SÁNCHEZ, SUSANNA, GP ECP 

Reg. 12607 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

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: 

– Quins són els criteris dels informatius a l'hora de citar les fonts d'altres 
mitjans de comunicació? 

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del GP ECP 
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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 respondre 
oralment en comissió sobre l'informe del Consell de l'Audiovi-
sual de Catalunya sobre pluralisme a la ràdio i a la televisió 

322-00027/13 

ANUNCI: SILVA GALLARDO, BEATRIZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 12656 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Sobre el darrer informe sobre pluralisme a la ràdio i a la televisió del Con-
sell de l'Audiovisual de Catalunya. 

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021 

Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA del GP PSC-Units 

 

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre el programa Bricoheroes 

323-00038/13 

ANUNCI: SILVA GALLARDO, BEATRIZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 12658 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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 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 el programa «Bricoheroes». 

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021 

Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA del GP PSC-Units 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre el reportatge dedicat al president 
de la Generalitat 

323-00039/13 

ANUNCI: SILVA GALLARDO, BEATRIZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 12659 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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 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 el reportatge de TV3 relatiu al president de la Generalitat Pere Ara-
gonès. 

Palau del Parlament, 22 de juliol 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 la retirada del programa Bri-
coheroes 

323-00041/13 

ANUNCI: SALES DE LA CRUZ, MÒNICA, GP JXCAT 

Reg. 12662 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu 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 la retirada de Bricoheroes de la programació d'estiu. 

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del GP JxCat 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre el programa Bricoheroes 

323-00044/13 

ANUNCI: ROLDÁN SUÁREZ, LORENA, G MIXT 

Reg. 12668 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

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 el programa de TV3 «Bricoheroes». 

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021 

Lorena Roldán Suárez, diputada del GM 

 

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 el programa Bricoheroes 

322-00028/13 

ANUNCI: SILVA GALLARDO, BEATRIZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 12657 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Sobre el programa «Bricoheroes». 

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021 

Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la CCMA del GP PSC-Units 
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VI. Situació econòmica 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 respon-
dre oralment en comissió sobre la situació econòmica, el tan-
cament del primer semestre del 2021 i la previsió de tanca-
ment anual 

322-00029/13 

ANUNCI: SALES DE LA CRUZ, MÒNICA, GP JXCAT 

Reg. 12660 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 27.07.2021 

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu 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 la situació econòmica, el tancament del primer semestre del 2021 i 
la previsió de tancament anual. 

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2021 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del GP JxCat 
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