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

Sessió 6. Divendres, 17 de setembre de 2021. XIV legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals 

2. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones 
Periodistes de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de 
l’audiovisual amb motiu de l’elecció del Consell de Govern de la Corporació. 
Tram. 356-00152/13 Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença. 

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Produc-
tores Documentals, ProDocs - PROA, davant la Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del Consell de Govern de la 
Corporació. Tram. 356-00153/13 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 Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Consu-
midors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del Consell de Govern 
de la Corporació. Tram. 356-00154/13 Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, 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 Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença. 

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Periodistes 
Ramon Barnils davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
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Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovi-
sual amb motiu de l’elecció del Consell de Govern de la Corporació. Tram. 356-
00155/13 Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença. 

6. Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
els treballs d’aquest òrgan. Tram. 356-00096/13 Anna Grau Arias, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

7. Sol·licitud de compareixença de la defensora de l’audiència davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals perquè informi sobre els seus objectius. Tram. 356-00120/13 Alberto 
Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença. 

8. Sol·licitud de compareixença de l’adjunt a la direcció i cap de Continguts i 
Programes de TV3 davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els seus objectius. 
Tram. 356-00121/13 Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX 
en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

9. Sol·licitud de compareixença de l’adjunta de producció i programes de TV3 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals perquè informi sobre els seus objectius. Tram. 356-
00122/13 Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

10. Sol·licitud de compareixença del director d’Informatius de TV3 davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals perquè informi sobre dues peces emeses al Telenotícies sobre la co-
bertura informativa de VOX durant la campanya electoral. Tram. 356-
00123/13 Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

11. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Afers Religiosos da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre els motius de la seva presència en el ple 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya del 16 de juny de 2021. Tram. 356-
00124/13 Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

12. Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les accions empreses contra 
els programes «Està passant» i «Bricoheroes» per publicitat indeguda. Tram. 
356-00125/13 Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

13. Sol·licitud de compareixença del director del programa «30 minuts» davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals perquè informi sobre la producció de la peça audiovisual «Anatomia 
de VOX». Tram. 356-00126/13 Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamen-
tari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 
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14. Sol·licitud de compareixença d’Antoni Soler i Gasuch, propietari fundador 
de Minoria Absoluta, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la contractació de 
programes a la seva productora. Tram. 356-00127/13 Alberto Tarradas Pane-
que, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença. 

15. Sol·licitud de compareixença de Jair Domínguez i Torregrosa, col·laborador 
habitual en programes de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals perquè informi sobre les seves declaracions en aquests programes. 
Tram. 356-00128/13 Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX 
en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

Nota: En cas que s’aprovin les sol·licituds de compareixença que consten en els punts 

2, 3, 4 i 5 de l’ordre del dia (tram. 356-00152/13, 356-00153/13, 356-00154/13 i 356-

00155/13), el president, d’acord amb l’article 54.4 del RPC, proposarà l’ampliació de 

l’ordre del dia per a substanciar-les en la mateixa sessió. 
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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 co-
missió sobre les mesures per a fomentar l'ús del català 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00050/13) 

2. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre l'equilibri informatiu dels continguts específics que es programen 
a la televisió 

Silva Gallardo, Beatriz, GP PSC-Units (tram. 323-00058/13) 

3. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la promoció del català a TV3 

Riera i Font, Josep, GP JxCat (tram. 323-00063/13) 

4. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el control de despesa dels fons que es lliuren a les productores 

Grau Arias, Anna, GP Cs (tram. 323-00065/13) 

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

5. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre la reciprocitat entre les aplicacions d'À Punt i TV3 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00048/13) 

6. Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió 
sobre els col·laboradors de l'emissora 

Roldán Suárez, Lorena, G Mixt (tram. 323-00053/13) 

7. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre el motiu de la contractació de Marcel Vivet per al 
programa «El matí de Catalunya Ràdio» 

Tarradas Paneque, Alberto, GP VOX (tram. 323-00055/13) 

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

8. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la 
Corporació com a motor de la producció audiovisual en català 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 322-00030/13) 

9. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'e-
quilibri informatiu dels continguts específics que es programen a la televisió 

Silva Gallardo, Beatriz, GP PSC-Units (tram. 322-00032/13) 

10. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió so-
bre els recursos que destina la televisió pública a la producció externa 

Silva Gallardo, Beatriz, GP PSC-Units (tram. 322-00034/13) 
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11. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió so-
bre els avenços fets per a assolir la reciprocitat en el si de l'ens 

Pellicer Pareja, Xavier, GP CUP-NCG (tram. 322-00036/13) 

12. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió so-
bre el seu posicionament pel que fa a la integració de l'Agència Catalana de 
Notícies a l'ens 

Pellicer Pareja, Xavier, GP CUP-NCG (tram. 322-00037/13) 

II. Programació 

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

13. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre l'arrencada de la nova temporada de TV3 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00049/13) 

14. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la cobertura de les informacions publicades pel diari «New 
York Times» relatives a la trama russa del Procés 

Silva Gallardo, Beatriz, GP PSC-Units (tram. 323-00059/13) 

15. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el contingut del programa «Dilluns començo» 

Segovia Sánchez, Susanna, GP ECP (tram. 323-00060/13) 

16. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la planificació de la nova temporada de TV3 

Riera i Font, Josep, GP JxCat (tram. 323-00061/13) 

17. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre l'arrencada de temporada del canal Super3 

Riera i Font, Josep, GP JxCat (tram. 323-00062/13) 

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

18. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre l'arrencada de la nova temporada de Catalunya 
Ràdio 

Sans Guerra, Raquel, GP ERC (tram. 323-00051/13) 

19. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre la planificació de la nova temporada de l'emissora 

Riera i Font, Josep, GP JxCat (tram. 323-00064/13) 

III. Llibre d’estil de la CCMA 

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

20. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre l'incompliment del llibre d'estil 

Roldán Suárez, Lorena, G Mixt (tram. 323-00054/13) 
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Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

21. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió so-
bre el compliment del llibre d'estil per part dels col·laboradors i dels professi-
onals de l'ens 

Silva Gallardo, Beatriz, GP PSC-Units (tram. 322-00033/13) 

IV. Criteris professionals i informatius 

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

22. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment del principi de rigor informatiu en les informa-
cions relatives a agressions homòfobes i a qui són atribuïdes 

Tarradas Paneque, Alberto, GP VOX (tram. 323-00056/13) 

23. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la informació de TV3 relativa a les declaracions de la conse-
llera de Recerca i Universitats respecte a l'Assemblea per a una Escola Bilin-
güe a Catalunya 

Grau Arias, Anna, GP Cs (tram. 323-00066/13) 

V. Contracte programa 

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

24. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió so-
bre la urgència d'un nou contracte programa 

Segovia Sánchez, Susanna, GP ECP (tram. 322-00031/13) 

25. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió so-
bre la perspectiva de finançament plurianual i el contracte programa 

Riera i Font, Josep, GP JxCat (tram. 322-00035/13) 
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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 les mesures per a fomentar l'ús 
del català 

323-00050/13 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 14467, 14905 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

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, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, 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 les mesures que es plantegen internes i externes pel foment de l'ús de 
la llengua catalana. 

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2021 

Raquel Sans Guerra 
Diputada del GP ERC 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre l'equilibri informatiu dels contin-
guts específics que es programen a la televisió 

323-00058/13 

ANUNCI: SILVA GALLARDO, BEATRIZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 14657 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l'Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialis-
tes 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 pre-
gunta 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'equilibri informatiu dels continguts específics que programa la tele-
visió de Catalunya. 

Palau del Parlament, 13 de setembre 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 promoció del català a TV3 

323-00063/13 

ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT 

Reg. 14666 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

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 se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Sobre la promoció del català a TV3.  

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021 

Josep Riera i Font 
Diputat del GP JxCat 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre el control de despesa dels fons 
que es lliuren a les productores 

323-00065/13 

ANUNCI: GRAU ARIAS, ANNA, GP CS 

Reg. 14668 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Anna Grau Arias, diputada, Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l'article 196.2 i 3 del Re-
glament del Parlament, presenten al Sr. Vicent Sanchis, director de TV3, la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.  
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quina mena de control de despesa fa TV3 sobre la manera com es gasten els 
fons que entrega a les productores? 

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2021 

Anna Grau Arias Ignacio Martín Blanco 
Diputada del GP Cs Portaveu del GP Cs 

 

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 reciprocitat entre 
les aplicacions d'À Punt i TV3 

323-00048/13 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 14465, 14904 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

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, 
presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio i 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 la reciprocitat provisional amb les apps d'À Punt i TV3. 

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2021 

Raquel Sans Guerra 
Diputada del GP ERC 

 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment 
en comissió sobre els col·laboradors de l'emissora 

323-00053/13 

ANUNCI: ROLDÁN SUÁREZ, LORENA, G MIXT 

Reg. 14580 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració 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 Saül Gordillo 
Bernárdez, director de Catalunya Ràdio, 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 els col·laboradors de Catalunya Ràdio. 

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2021 

Lorena Roldán Suárez 
Diputada del G Mixt 

 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el motiu de la contrac-
tació de Marcel Vivet per al programa «El matí de Catalunya 
Ràdio» 

323-00055/13 

ANUNCI: TARRADAS PANEQUE, ALBERTO, GP VOX 

Reg. 14630 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del 
Parlamento, presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio la siguiente 
pregunta, para que le sea respuesta oralmente ante la Comisión.  

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué motivo justifica la contratación, en el programa El Matí de Catalunya 
Ràdio, de Marcel Vivet, un delincuente condenado a 5 años de prisión por los 
delitos de atentado a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones; en calidad 
de tertuliano? 

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2021 

Alberto Tarradas Paneque 
Diputado del GP VOX 
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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 Corporació com a motor de 
la producció audiovisual en català 

322-00030/13 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 14464 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

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, 
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 res-
posta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a motor de pro-
ducció audiovisual en català. 

Palau del Parlament, 10 de setembre 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 respon-
dre oralment en comissió sobre l'equilibri informatiu dels 
continguts específics que es programen a la televisió 

322-00032/13 

ANUNCI: SILVA GALLARDO, BEATRIZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 14654 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l'Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialis-
tes 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.  
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Sobre l'equilibri informatiu dels continguts específics que programa la tele-
visió de Catalunya. 

Palau del Parlament, 13 de setembre 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 els recursos que destina la 
televisió pública a la producció externa 

322-00034/13 

ANUNCI: SILVA GALLARDO, BEATRIZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 14656 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l'Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialis-
tes 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 els recursos que destina la televisió pública de Catalunya a la produc-
ció externa. 

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2021 

Beatriz Silva Gallardo 
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 els avenços fets per a assolir 
la reciprocitat en el si de l'ens 

322-00036/13 

ANUNCI: PELLICER PAREJA, XAVIER, GP CUP-NCG 

Reg. 14672 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l'article 
196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presidenta 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: 

Quins avenços s’han fet en el si de la Corporació Catalana de Mitjans audio-
visuals per assolir la reciprocitat? 

Palau del Parlament, 14 de setembre 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 el seu posicionament pel que 
fa a la integració de l'Agència Catalana de Notícies a l'ens 

322-00037/13 

ANUNCI: PELLICER PAREJA, XAVIER, GP CUP-NCG 

Reg. 14673 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l'article 
196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presidenta 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.  
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la posició del Consell de Govern de la Corporació respecte a la 
integració de l’ACN a la Corporació? 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021 

Xavier Pellicer Pareja 
Diputat del GP CUP-NCG 

 

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre l'arrencada de la nova temporada 
de TV3 

323-00049/13 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 14466 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

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, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, 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 l'arrancada per part de TV3 aquesta aquesta nova temporada. 

Palau del Parlament, 10 de setembre 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 la cobertura de les informacions 
publicades pel diari «New York Times» relatives a la trama 
russa del Procés 

323-00059/13 

ANUNCI: SILVA GALLARDO, BEATRIZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 14658 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l'Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialis-
tes 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 pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Sobre la cobertura de la televisió pública de Catalunya de les informacions 
publicades pel diari New York Times sobre la trama russa del procés. 

Palau del Parlament, 13 de setembre 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 contingut del programa «Di-
lluns començo» 

323-00060/13 

ANUNCI: SEGOVIA SÁNCHEZ, SUSANNA, GP ECP 

Reg. 14662 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració 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: 

– Sobre el contingut del programa «Dilluns començo». 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021 

Susanna Segovia Sánchez 
Portaveu adjunta del GP ECP 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la planificació de la nova tempo-
rada de TV3 

323-00061/13 

ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT 

Reg. 14664 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

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 se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Sobre els criteris per planificar la nova temporada de TV3. 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021 

Josep Riera i Font 
Diputat del GP JxCat 

 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre l'arrencada de temporada del ca-
nal Super3 

323-00062/13 

ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT 

Reg. 14665 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

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 se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Sobre l’arrencada de temporada del canal Super3.  

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021 

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'arrencada de la nova 
temporada de Catalunya Ràdio 

323-00051/13 

ANUNCI: SANS GUERRA, RAQUEL, GP ERC 

Reg. 14468 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

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, 
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'arrancada per part de Catalunya Ràdio aquesta nova temporada, 

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2021 

Raquel Sans Guerra 
Diputada del GP ERC 

 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la planificació de la 
nova temporada de l'emissora 

323-00064/13 

ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT 

Reg. 14667 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

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: 

– Sobre els criteris per planificar la nova temporada de Catalunya Ràdio.  

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021 

Josep Riera i Font 
Diputat del GP JxCat 
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Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

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

323-00054/13 

ANUNCI: ROLDÁN SUÁREZ, LORENA, G MIXT 

Reg. 14623 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració 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 Llà-
cer, 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 l'incompliment del llibre d'estil a TV3. 

Palau del Parlament, 13 de setembre 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 el compliment del llibre d'es-
til per part dels col·laboradors i dels professionals de l'ens 

322-00033/13 

ANUNCI: SILVA GALLARDO, BEATRIZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 14655 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Beatriz Silva Gallardo, portaveu a la Comissió de Control de l'Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialis-
tes 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.  
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Sobre el compliment del Llibre d'Estil per part dels col·laboradors i col·la-
boradores i els professionals de la CCMA. 

Palau del Parlament, 13 de setembre 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 compliment del principi de ri-
gor informatiu en les informacions relatives a agressions 
homòfobes i a qui són atribuïdes 

323-00056/13 

ANUNCI: TARRADAS PANEQUE, ALBERTO, GP VOX 

Reg. 14631 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del 
Parlamento, presenta a Vicent Sanchís, director de TV3 la siguiente pregunta, 
para que le sea respuesta oralmente ante la Comisión.  

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– Atendiendo al derecho constitucional de los españoles a recibir una infor-
mación veraz por parte de los medios de comunicación públicos: ¿considera 
el director de TV3, Vicent Sanchis, que la televisión pública de Catalunya 
cumple con el principio de rigor informativo cuando se emiten bulos sobre 
agresiones de carácter homófobo y los atribuyen a grupos políticos parlamen-
tarios? 

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2021 

Alberto Tarradas Paneque 
Diputado del GP VOX 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la informació de TV3 relativa a 
les declaracions de la consellera de Recerca i Universitats 
respecte a l'Assemblea per a una Escola Bilingüe a Catalunya 

323-00066/13 

ANUNCI: GRAU ARIAS, ANNA, GP CS 

Reg. 14669 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Anna Grau Arias, diputada, Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l'article 196.2 i 3 del Re-
glament del Parlament, presenten al Sr. Vicent Sanchis, director de TV3, la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quina opinió li mereix l’actitud de TV3 en relació amb l’inadmissible atac 
de la consellera d’Universitats, Sra. Gemma Geis, a l’Assemblea per a una 
Escola Bilingüe a Catalunya? 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021 

Anna Grau Arias Ignacio Martín Blanco 
Diputada del GP Cs Portaveu del GP Cs 

 

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 urgència d'un nou con-
tracte programa 

322-00031/13 

ANUNCI: SEGOVIA SÁNCHEZ, SUSANNA, GP ECP 

Reg. 14634 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració 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.  
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Sobre la urgència de tenir un nou contracte programa per a la Corporació.  

Palau del Parlament, 13 de setembre 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 la perspectiva de fina-
nçament plurianual i el contracte programa 

322-00035/13 

ANUNCI: RIERA I FONT, JOSEP, GP JXCAT 

Reg. 14663 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l'Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 14.09.2021 

A la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

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 res-
posta oralment davant la Comissió.  

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Sobre la perspectiva de finançament plurianual de la CCMA i el contracte 
programa.  

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021 

Josep Riera i Font 
Diputat del GP JxCat 
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