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Dossier 2

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

I. Programació

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

sió sobre el futur del programa Sense ficció
Marta Ribas Frías, GP CSP (tram. 323-00149/11)

2. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la cobertura de les informacions del País Valencià

Albert Botran i Pahissa, Mireia Boya e Busquet, GP CUP-CC (tram. 323-00150/11)

3. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre els criteris per a determinar l’emissió del documental Les clavegueres 
d’Interior

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 323-00155/11)

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

oralment en comissió sobre la graella d’Icat en la seva recuperació de la freqüència 
modulada a partir del setembre del 2017

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 323-00152/11)

5. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre la cobertura de la informació i l’actualitat política en la 
secció «La traductora» del programa El matí de Catalunya Ràdio de l’11 de juliol 
de 2017

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00159/11)

II. Audiències

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

oralment en comissió sobre els resultats dels darrers estudis generals de mitjans
Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 323-00151/11)

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

sió sobre les audiències de TV3
Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00157/11)

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 situa-
ció de les audiències als canals de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP SOC (tram. 322-00172/11)

III. Organització i funcionament de la CCMA

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

sió sobre la funció de les delegacions territorials amb la remodelació del Telenotícies 
Comarques de la propera temporada

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 323-00153/11)
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Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA
10. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la parti-
cipació ciutadana en la programació de Televisió de Catalunya

Jéssica Albiach Satorres, GP CSP (tram. 322-00170/11)

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 ac-
tuacions previstes davant les limitacions que les operadores de cable de pagament 
apliquen al senyal dels canals de la radiotelevisió pública

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 322-00173/11)

12. 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 pressupostària i financera de la Corporació en data de l’11 de juliol de 2017

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 322-00174/11)

13. 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 actual de la Corporació i les perspectives de futur

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 322-00175/11)

14. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els crite-
ris per a dissenyar els continguts de les campanyes d’autopromoció dels canals i les 
emissores de la Corporació

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 322-00176/11)

15. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió 
de la Corporació dels darrers quinze mesos

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 322-00177/11)

16. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris per a adquirir programes que no són d’entreteniment fets per productores 
externes

Santi Rodríguez i Serra, GP PPC (tram. 322-00178/11)

IV. Pluralisme

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

missió sobre els criteris per a elaborar i emetre les informacions relatives a una in-
vestigació sobre el Futbol Club Barcelona

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 323-00156/11)

18. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la pluralitat de TV3 en la cobertura de la informació i l’actualitat po-
lítica

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00158/11)

19. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la compensació en els espais informatius

Santi Rodríguez i Serra, GP PPC (tram. 323-00160/11)

20. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la cobertura de l’actualitat prevista per a l’estiu del 2017

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 323-00154/11)
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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 Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les ga-
ranties de pluralitat als mitjans de comunicació de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP SOC (tram. 322-00171/11)
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Punt 1 | Substanciació de les preguntes amb resposta oral als òrgans 
de la CCMA

I. Programació

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el futur del programa Sense ficció
323-00149/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 65362 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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 el futur del Sense ficció.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2017
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura de les informacions del País Valencià
323-00150/11

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

DEL GP CUP-CC

Reg. 65395 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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 a Vicent 
Sanchis, director de TV3, la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la cobertura de les informacions del País Valencià.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris per a determinar l’emissió del 
documental Les clavegueres d’Interior
323-00155/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 65404 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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: 
– Hem sabut que TV3 emetrà el documental Les clavegueres d’Interior. Atès que 

es tracta d’una producció externa, quins han estat els criteris per determinar la seva 
emissió?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

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 graella d’Icat en la seva 
recuperació de la freqüència modulada a partir del setembre del 2017
323-00152/11

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

Reg. 65397 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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: 
– Com serà la graella d’Icat amb la seva recuperació a l’FM a partir del mes de 

setembre?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la cobertura de la informació i 
l’actualitat política en la secció «La traductora» del programa El matí 
de Catalunya Ràdio de l’11 de juliol de 2017
323-00159/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 65409 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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 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 la cobertura de la informació i l’actualitat política per part de Catalunya 

Ràdio a la secció «La traductora» en el programa El matí de Catalunya Ràdio del 
dia 11 de juliol de 2017.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

II. Audiències

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 resultats dels darrers 
estudis generals de mitjans
323-00151/11

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

Reg. 65396 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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 fan dels resultats dels darrers EGM?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS
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Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències de TV3
323-00157/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 65407 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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 TV3 d’aquesta temporada.

Palau del Parlament, 11 de juliol 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 la situació de les audiències als canals de la 
Corporació
322-00172/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 65394 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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 de les audiències als canals de la CCMA.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC
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III. 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 funció de les delegacions territorials amb la 
remodelació del Telenotícies Comarques de la propera temporada
323-00153/11

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

Reg. 65398 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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 paper jugaran les delegacions territorials amb la remodelació anunciada 

per a la propera temporada del TN comarques?

Palau del Parlament, 11 de juliol 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 la participació ciutadana en la programació de 
Televisió de Catalunya
322-00170/11

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 65361 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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-
senta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la participació ciutadana en la programació de la Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2017
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP
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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 actuacions previstes davant les limitacions que 
les operadores de cable de pagament apliquen al senyal dels canals 
de la radiotelevisió pública
322-00173/11

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

Reg. 65399 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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: 
– Què pensa fer la CCMA davant de les limitacions que les operadores de cable 

de pagament apliquen al senyal dels canals de la radiotelevisió pública?

Palau del Parlament, 11 de juliol 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 la situació pressupostària i financera de la 
Corporació en data de l’11 de juliol de 2017
322-00174/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 65401 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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: 
– En diferents ocasions hem tingut el debat en aquesta Comissió sobre la situació 

pressupostària i financera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Un 
cop ha transcorregut el primer semestre de l’any, quina és la situació pressupostària 
i financera de la CCMA a dia d’avui?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, 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 situació actual de la Corporació i les 
perspectives de futur
322-00175/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 65402 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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 Audiovisuals 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Estem a meitat de l’any 2017 i creiem oportú que en aquesta Comissió es pugui 

fer un balanç de la feina feta i dels reptes de futur. Des d’una perspectiva àmplia, 
quina valoració fa de la situació actual de la CCMA i amb quines perspectives de 
futur treballa la Corporació?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, 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 els criteris per a dissenyar els continguts de 
les campanyes d’autopromoció dels canals i les emissores de la 
Corporació
322-00176/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 65403 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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: 
– Quin són els criteris que segueix la CCMA a l’hora de dissenyar els contin-

guts de les seves campanyes d’autopromoció dels canals i emissores d’aquesta Cor-
poració?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, 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 gestió de la Corporació dels darrers quinze 
mesos
322-00177/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 65406 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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 gestió de la CCMA els últims quinze mesos.

Palau del Parlament, 11 de juliol 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 els criteris per a adquirir programes que no són 
d’entreteniment fets per productores externes
322-00178/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 65416 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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 criteris per l’adquisició de programes elaborats per productores ex-

ternes en productes de no entreteniment.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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IV. Pluralisme

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris per a elaborar i emetre 
les informacions relatives a una investigació sobre el Futbol Club 
Barcelona
323-00156/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 65405 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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: 
– Durant les darreres setmanes, i arrel de diverses peces informatives emeses als 

TN’s, s’ha informat d’una investigació sobre el FC Barcelona que ha generat opi-
nions i declaracions contraposades. Quins han estat els criteris a l’hora de decidir 
l’elaboració i l’emissió d’aquestes informacions?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la pluralitat de TV3 en la cobertura de la 
informació i l’actualitat política
323-00158/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 65408 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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, presen-
ta 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 la pluralitat a la cobertura de la informació i l’actualitat política per part 

de TV3 aquesta temporada i l’estratègia de futur.

Palau del Parlament, 11 de juliol 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 la compensació en els espais informatius
323-00160/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 65417 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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 compensació en els espais informatius.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura de l’actualitat prevista per a l’estiu 
del 2017
323-00154/11

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

Reg. 65400 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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: 
– Com faran possible la cobertura de l’actualitat que es preveu durant aquest pe-

ríode estival?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS
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Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les garanties de pluralitat als mitjans de 
comunicació de la Corporació
322-00171/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 65393 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

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 garanties de pluralitat als mitjans de comunicació de la CCMA.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC
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