
CCMA
DOSSIER

Sessió 17, divendres 26 de maig de 2017

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals
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Dossier 2

Punt 1 | Ordenació de les preguntes amb resposta oral als òrgans de 
la CCMA

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 comis-

sió sobre la seva agenda
Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00134/11)

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les ges-
tions fetes per donar compliment a la Moció 110/XI, sobre el nomenament del nou 
director de TV3

Jéssica Albiach Satorres, GP CSP (tram. 322-00152/11)

3. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les con-
dicions laborals dels professionals de la Corporació

Jéssica Albiach Satorres, GP CSP (tram. 322-00154/11)

4. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la signa-
tura del contracte programa

David Pérez Ibáñez, GP SOC (tram. 322-00155/11)

5. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la funció 
social dels mitjans de comunicació públics

Santi Rodríguez i Serra, GP PPC (tram. 322-00157/11)

6. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les jubi-
lacions parcials amb contractes de relleu com a fórmula per a rejovenir la plantilla 
i incorporar nous perfils

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 322-00158/11)

7. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les decla-
racions del president de Ràdio Televisió Espanyola sobre l’entrada de la Corporació 
a la Unió Europea de Radiodifusió

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 322-00159/11)

II. Audiències

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

sió sobre els procediments per a mesurar les audiències
Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 323-00128/11)

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

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00133/11)

Preguntes al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA
10. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre 

oralment en comissió sobre les audiències digitals dels continguts informatius
Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 323-00131/11)
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Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA
11. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les dar-
reres dades d’audiència dels canals de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP SOC (tram. 322-00156/11)

III. Programació

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

sió sobre la veracitat i els criteris informatius en la programació informativa de TV3
Santi Rodríguez i Serra, GP PPC (tram. 323-00124/11)

13. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la programació d’estiu

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 323-00127/11)

14. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la renovació de la programació de tarda de TV3 per a la temporada 
2017-2018

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 323-00129/11)

15. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el futur d’Esport3 i del contingut esportiu en l’organització dels canals 
i la programació

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 323-00132/11)

16. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre l’omissió de continguts d’informació política el 22 de maig de 2017

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00135/11)

17. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre els canvis al TN comarques

Albert Botran i Pahissa, Mireia Boya e Busquet, GP CUP-CC (tram. 323-
00136/11)

Preguntes al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA
18, Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre 

oralment en comissió sobre la nova programació d’estiu
Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 323-00125/11)

19. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre la programació de tardor

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 323-00126/11)

20. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre la presència de continguts culturals a la programació de 
Catalunya Ràdio

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 323-00130/11)

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 Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cober-
tura informativa de l’actualitat política

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 322-00160/11)
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Punt 1 | Substanciació de les Preguntes amb resposta oral als òrgans 
de la CCMA

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 la seva agenda
323-00134/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 60435 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, pre-
senta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’agenda del director de Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt 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 respondre oralment 
en comissió sobre les gestions fetes per donar compliment a la 
Moció 110/XI, sobre el nomenament del nou director de TV3
322-00152/11

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 60305 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, pre-
senten 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 gestions fetes per la presidenta de la CCMA per donar compliment a 

la moció 110/XI, sobre el nomenament del nou director de TV3.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre les condicions laborals dels professionals de la Corporació
322-00154/11

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 60337 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta 
al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals 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 condicions laborals de les professionals de la CCMA.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la signatura del contracte programa
322-00155/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 60390 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 173 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: 
– Sobre la situació en que es troba la signatura del Contracte Programa.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la funció social dels mitjans de comunicació públics
322-00157/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 60420 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parla-
ment, 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.



CCMA 17
26 de maig de 2017

Dossier 6

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la funció social dels mitjans de comunicació públics de Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre les jubilacions parcials amb contractes de relleu com a fórmula 
per a rejovenir la plantilla i incorporar nous perfils
322-00158/11

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP JS

Reg. 60428 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel 

Sí, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presen-
ta a la vicepresidenta 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: 
– Creuen que les jubilacions parcials amb contractes de relleu podrien ser una 

fórmula per afrontar el rejoveniment de la plantilla i la incorporació de nous perfils 
a la CCMA?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre les declaracions del president de Ràdio Televisió Espanyola 
sobre l’entrada de la Corporació a la Unió Europea de Radiodifusió
322-00159/11

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP JS

Reg. 60429 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel 

Sí, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presen-
ta a la vicepresidenta 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: 
– El mes passat, el president de RTVE va dir en la comissió de control de les 

Corts generals que la CCMA no pot entrar a formar part de la Unió Europea de Ra-
diodifusió. Quina opinió tenen al respecte?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS
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II. Audiències

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els procediments per a mesurar les audiències
323-00128/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 60426 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Recentment en la seva participació al Fòrum de la Comunicació del CAC, vos-

tè plantejava una reflexió sobre els mecanismes de medició de les audiències tele-
visives i les dificultats actuals per mesurar els nous consums per internet i similars. 
Segons el seu parer, quins serien els procediments més adequats de medició de les 
audiències atès l’impacte que les noves tecnologies estan tenint en els hàbits de con-
sum dels continguts audiovisuals?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències de Televisió de Catalunya
323-00133/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 60434 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, pre-
senta a Vicent Sanchis, Director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les audiències de Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs
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Preguntes al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les audiències digitals dels 
continguts informatius
323-00131/11

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP JS

Reg. 60431 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 

d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a 
Saül Gordillo, director de Mitjans Digitals, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració en fan de les audiències digitals dels continguts informatius 

de la CCMA?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS

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 les darreres dades d’audiència dels canals de la 
Corporació
322-00156/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 60391 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 173 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: 
– Sobre les darreres dades d’audiència dels canals de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC



CCMA 17
26 de maig de 2017

9 Dossier

III. Programació

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la veracitat i els criteris informatius en la 
programació informativa de TV3
323-00124/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 60421 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchis Llàcer, director de Televisió de Catalunya, la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la veracitat i els criteris informatius en la programació informativa de 

TV3.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació d’estiu
323-00127/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 60425 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En anteriors compareixences, el director de TVC ens informava dels treballs 

que s’estaven fent de cara a la preparació de la nova graella d’estiu. Atès que ben 
aviat començarà aquesta nova graella, quines són les previsions de la cadena de cara 
a la nova programació d’aquest estiu?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la renovació de la programació de tarda de TV3 
per a la temporada 2017-2018
323-00129/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 60427 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Recentment ens ha arribat nova informació referent al nou producte audiovi-

sual que ha de renovar la programació de les tardes de TV3 per a la temporada 2017-
2018. En aquest sentit, quins són els eixos bàsics i els elements fonamentals amb què 
es treballa amb aquesta nova aposta de TV3?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el futur d’Esport3 i del contingut esportiu en 
l’organització dels canals i la programació
323-00132/11

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP JS

Reg. 60432 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 

d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a 
Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el futur d’Esports 3 i del contingut esportiu en l’organització dels ca-

nals i programació de la CCMA?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’omissió de continguts d’informació política el 22 
de maig de 2017
323-00135/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 60436 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, pre-
senta a Vicent Sanchís, Director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’omissió de continguts d’informació política el dia 22 de maig de 2017.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els canvis al TN comarques
323-00136/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CUP-CC

Reg. 60437 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenten al Sr. Vi-
cent Sanchis i Llàcer, director de TV3 la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els canvis al TN comarques.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC
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Preguntes al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la nova programació d’estiu
323-00125/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 60423 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En anteriors compareixences, el director de Catalunya Ràdio ens informava 

dels treballs que s’estaven fent de cara a la preparació de la nova graella d’estiu. Atès 
que ben aviat començarà aquesta nova graella, quines són les previsions de la cade-
na de cara a la nova programació d’aquest estiu?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la programació de tardor
323-00126/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 60424 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les previsions de programació per a la tardor del 2017 de Catalu-

nya Ràdio?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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13 Dossier

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la presència de continguts 
culturals a la programació de Catalunya Ràdio
323-00130/11

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP JS

Reg. 60430 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 

d’acord amb el que estableix l’article 192 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: 
– Quina valoració fa de la presència de continguts culturals d’aquesta temporada 

a Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS

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

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura informativa de l’actualitat política
322-00160/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 60433 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, pre-
senta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, Sra. Núria Llorach, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la cobertura informativa de l’actualitat política

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs
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