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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 gestió dels drets d’autors musicals a TV3
Marta Ribas Frías, Jéssica Albiach Satorres, GP CSP (tram. 323-00140/11)

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 la gover-
nança i la presidència de la Corporació

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 322-00161/11)

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 rela-
cions de TV3 amb interlocutors de països de l’entorn

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 322-00162/11)

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 situa-
ció en què es troba la signatura del contracte programa

David Pérez Ibáñez, GP SOC (tram. 322-00163/11)

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 plura-
litat dels canals de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP SOC (tram. 322-00164/11)

6. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els pro-
grames musicals de matinada i la devolució de diners per part de la Societat General 
d’Autors i Editors

Albert Botran i Pahissa, Mireia Boya e Busquet, GP CUP-CC (tram. 322-
00165/11)

7. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els drets 
musicals en la programació dels mitjans de comunicació de la Corporació

Santi Rodríguez i Serra, GP PPC (tram. 322-00166/11)

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 situa-
ció dels drets musicals en els programes de matinada de TV3

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 322-00168/11)

9. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la com-
pensació de la pèrdua dels drets d’emissió en obert de la Lliga de Campions

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 322-00167/11)

10. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el 
preacord per a l’adhesió dels treballadors del mitjà ràdio en el conveni col·lectiu de 
televisió

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 322-00169/11)
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II. Programació

Preguntes al director de Televisió de Catalunya
11. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-

missió sobre el tractament de la informació política relativa a amenaces per part de 
les xarxes socials de Televisió de Catalunya

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00137/11)

12. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el seguiment de l’acte del president de la Generalitat a Badalona

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00138/11)

13. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre els canvis en la programació de TV3

Marta Ribas Frías, GP CSP (tram. 323-00139/11)

14. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la posició de TV3 davant determinats esdeveniments esportius

Santi Rodríguez i Serra, GP PPC (tram. 323-00141/11)

15. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el propòsit de fer desaparèixer programes temàtics i històrics

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 323-00142/11)

16. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la reestructuració de la franja matinal de la graella de la temporada 
vinent

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 323-00144/11)

17. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió operativa per a garantir la qualitat dels serveis informatius 
durant l’estiu

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 323-00146/11)

18. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el paper dels documentals en la revisió de continguts i graelles

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS(tram. 323-00147/11)

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

oralment en comissió sobre els canvis en la graella de la temporada vinent
Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 323-00143/11)

20. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre la previsió operativa per a garantir la qualitat dels ser-
veis informatius durant l’estiu

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 323-00145/11)

21. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre la trajectòria, el tractament de la informació i l’accep-
tació per l’audiència dels programes El matí de Catalunya Ràdio i El suplement de 
Catalunya Ràdio

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 323-00148/11)



CCMA 18
30 de juny de 2017

Dossier 4

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 gestió dels drets d’autors musicals a TV3
323-00140/11

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, JUNTAMENT AMB UN ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 63812 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada, Marta Ribas Frías, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 192 del 
Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchís, director de TV3 la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la gestió dels drets d’autor musicals a TV3.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2017
Jéssica Albiach Satorres, diputada; Marta Ribas Frías, diputada, GP CSP 

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 governança i la presidència de la Corporació
322-00161/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 63778 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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, presen-
ta 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la governança i la presidència de la CCMA.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les relacions de TV3 amb interlocutors de països 
de l’entorn
322-00162/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 63779 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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, presen-
ta 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les relacions de TV3 amb altres interlocutors en països del nostre entorn.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació en què es troba la signatura del 
contracte programa
322-00163/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 63799 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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, 26 de juny de 2017
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la pluralitat dels canals de la Corporació
322-00164/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 63800 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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 pluralitat dels diferents canals de la Corporació Catalana de Mitjans 

de Comunicació.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2017
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els programes musicals de matinada i la devolució 
de diners per part de la Societat General d’Autors i Editors
322-00165/11

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

DEL GP CUP-CC

Reg. 63825 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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 173 del Reglament del Parlament, presenten al presi-
dent 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 aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
A la Sra. Núria Llorach: 
– Sobre els programes musicals de matinada i el retorn de diners per part de la 

SGAE.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els drets musicals en la programació dels mitjans 
de comunicació de la Corporació
322-00166/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 63827 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els drets musicals en la programació dels mitjans de comunicació de la 

CCMA.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació dels drets musicals en els programes 
de matinada de TV3
322-00168/11

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

Reg. 63831 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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: 
– Quin és l’estat de situació dels drets musicals a les matinades de TV3?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la compensació de la pèrdua dels drets d’emissió 
en obert de la Lliga de Campions
322-00167/11

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

Reg. 63830 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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: 
– La temporada 2018/2019 Televisió de Catalunya perdrà els drets d’emissió en 

obert de la Champions. Com es pensa compensar aquesta pèrdua?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el preacord per a l’adhesió dels treballadors del 
mitjà ràdio en el conveni col·lectiu de televisió
322-00169/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 63837 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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 173 del Reglament del Parlament, presenta a la vice-
presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El passat 21 de juny el Consell de Govern de la CCMA va aprovar el preacord 

assolit entre la direcció de la CCMA i el Comitè d’Empresa de l’activitat ràdio per 
assolir la plena adhesió dels treballadors del mitjà ràdio al conveni col·lectiu de l’ac-
tivitat televisió. Quins objectius s’ha fixat en aquesta qüestió la CCMA i quina valo-
ració en fa del preacord assolit?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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II. Programació

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament de la informació política relativa a 
amenaces per part de les xarxes socials de Televisió de Catalunya
323-00137/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 63780 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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 el tractament de la informació política relativa a amenaces per part de 

les xarxes socials de TVC.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el seguiment de l’acte del president de la 
Generalitat a Badalona
323-00138/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 63781 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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 el seguiment de l’actualitat política respecte a l’acte del President Carles 

Puigdemont a Badalona.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els canvis en la programació de TV3
323-00139/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 63811 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a 
Vicent Sanchís, 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 els canvis en la programació de TV3

Palau del Parlament, 26 de juny de 2017
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la posició de TV3 davant determinats 
esdeveniments esportius
323-00141/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 63826 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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 el posicionament de TV3 davant determinats esdeveniments esportius.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el propòsit de fer desaparèixer programes 
temàtics i històrics
323-00142/11

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

Reg. 63828 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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 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: 
– Per la temporada que ve es prescindirà de programes que durant anys han rea-

litzat una tasca de sensibilització i conscienciació ciutadana. Quin és el propòsit de 
fer desaparèixer programes temàtics i històrics de la graella?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la reestructuració de la franja matinal de la graella 
de la temporada vinent
323-00144/11

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

Reg. 63832 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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: 
– Recentment hem conegut algunes de les novetats de la graella de la temporada 

vinent. Com es planteja reestructurar la franja matinal i què es pretén aconseguir 
amb aquests nous canvis?

Palau del Parlament, 27 de juny 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 la previsió operativa per a garantir la qualitat dels 
serveis informatius durant l’estiu
323-00146/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 63834 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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: 
– Atenent la realitat política que viu el nostre país, és més que previsible que 

aquest estiu la realitat informativa sigui més dinàmica i plena durant el període es-
tival que els anys anteriors. Davant d’aquesta eventualitat, quina és la previsió ope-
rativa, en l’àmbit dels informatius de TV3, que han dissenyat a la seva àrea d’Infor-
matius per garantir uns serveis informatius amb la màxima qualitat?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el paper dels documentals en la revisió de 
continguts i graelles
323-00147/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 63835 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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: 
– Els documentals de TVC s’han convertit amb els anys amb un dels referents 

de la cadena. Ara que la direcció de TVC està realitzant una revisió de continguts i 
graelles té, en el camp dels documentals, alguna iniciativa al respecte? I si és el cas, 
quins són els objectius que es persegueixen?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS



CCMA 18
30 de juny de 2017

13 Dossier

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 els canvis en la graella de la 
temporada vinent
323-00143/11

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

Reg. 63829 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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: 
– Recentment hem conegut algunes de les novetats de la graella de la temporada 

vinent. Quina valoració en fa i què es pretén aconseguir amb aquests nous canvis?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la previsió operativa per a 
garantir la qualitat dels serveis informatius durant l’estiu
323-00145/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 63833 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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 i de Nous 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: 
– Atenent la realitat política que viu el nostre país, és més que previsible que 

aquest estiu la realitat informativa sigui més dinàmica i plena durant el període es-
tival que els anys anteriors. Davant d’aquesta eventualitat, quina és la previsió ope-
rativa, en l’àmbit dels informatius de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals, que 
han dissenyat a la seva àrea d’Informatius per garantir uns serveis informatius amb 
la màxima qualitat?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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Dossier 14

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la trajectòria, el tractament de 
la informació i l’acceptació per l’audiència dels programes El matí de 
Catalunya Ràdio i El suplement de Catalunya Ràdio
323-00148/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 63836 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.06.2017

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: 
– La programació de les emissores de Catalunya Ràdio està farcida de continguts 

que han esdevingut referents per l’audiència, tant pel que fa al seguiment obtingut, 
com per la seva qualitat i contribució a la missió de servei públic. No obstant, hi ha 
programes que han destacat per la seva trajectòria a la programació, la seva relle-
vància en el tractament de la informació i la seva acceptació per l’audiència en ter-
mes de rigor, veracitat i imparcialitat. Quina valoració en fa dels programes El matí 
de Catalunya Ràdio i El suplement de Catalunya Ràdio des d’aquesta perspectiva?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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