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

I. Pluralisme

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

sió sobre la pluralitat en els canals de Televisió de Catalunya
David Pérez Ibáñez, GP SOC (tram. 323-00163/11)

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

oralment en comissió sobre la pluralitat en els canals de Catalunya Ràdio
David Pérez Ibáñez, GP SOC (tram. 323-00164/11)

Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA
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 ga-
ranties del pluralisme polític

Marta Ribas Frías, GP CSP (tram. 322-00179/11)

II. Programació

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 cobertura informativa del Ple del Parlament dels dies 
6, 7 i 8 de setembre

Marta Ribas Frías, GP CSP (tram. 323-00161/11)

5. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre les novetats de la graella de la nova temporada

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 323-00174/11)

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

sió sobre la presència d’Arnaldo Otegui en programes de la televisió pública
Santi Rodríguez i Serra, GP PPC (tram. 323-00162/11)

7. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la cobertura informativa de la manifestació pels atemptats del 17 d’agost

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00165/11)

8. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre el contingut del programa «Preguntes freqüents» del 9 de setembre

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00166/11)

9. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el tractament informatiu del Ple del Parlament dels dies 6, 7 i 8 de se-
tembre

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00168/11)

10. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la cobertura de la temporada castellera

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 323-00170/11)

11. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la remodelació de la graella televisiva

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 323-00173/11)
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12. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el seguiment de la Diada Nacional de Catalunya

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 323-00175/11)

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de 
cobertura del referèndum d’autodeterminació

Albert Botran i Pahissa, GP CUP-CC (tram. 322-00183/11)

III. Organització i funcionament de la CCMA

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

oralment en comissió sobre la commemoració dels vint-i-cinc anys de les emissions 
de Catalunya Informació

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 323-00171/11)

15. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre la cessió dels titulars dels informatius a les emissores 
municipals

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 323-00172/11)

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

missió sobre la delegació al País Valencià
Albert Botran i Pahissa, GP CUP-CC (tram. 323-00176/11)

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la inser-
ció d’anuncis del referèndum en els mitjans de la Corporació

Santi Rodríguez i Serra, GP PPC (tram. 322-00180/11)

18. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’emissió 
de publicitat institucional

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 322-00184/11)

19. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la col·la-
boració entre els mitjans públics dels territoris amb què es comparteixen la llengua, 
la història i la cultura

Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 322-00181/11)

20. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estat 
comptable de la Corporació

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS (tram. 322-00182/11)

IV. Audiència

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

missió sobre els resultats d’audiència de l’estiu
Jordi Cuminal i Roquet, GP JS (tram. 323-00169/11)
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Punt 1 | Substanciació de les preguntes amb resposta oral als òrgans 
de la CCMA

I. Pluralisme

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la pluralitat en els canals de Televisió de 
Catalunya
323-00163/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 69004 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Sobre la pluralitat en els canals de la Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC

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 pluralitat en els canals  
de Catalunya Ràdio
323-00164/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 69005 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 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 oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la pluralitat en els canals de Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC
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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 del pluralisme polític
322-00179/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 68997 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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 173 del Reglament del Parlament, presenta a 
la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les garanties de pluralisme en la situació política actual.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

II. Programació

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 cobertura informativa  
del Ple del Parlament dels dies 6, 7 i 8 de setembre
323-00161/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 68998 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

A la Mesa del Parlament
Sobre la cobertura informativa del Ple del 6 i 7 de setembre al Parlament del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 
192 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la cobertura informativa del Ple del 6 i 7 de setembre al Parlament.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les novetats de la graella  
de la nova temporada
323-00174/11

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

Reg. 69024 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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: 
– Amb quines novetats comptarà la graella d’aquesta nova temporada de Cata-

lunya Ràdio?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la presència d’Arnaldo Otegui en programes de la 
televisió pública
323-00162/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 69000 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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, 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: 
– Quina opinió li mereix la presència d’Arnaldo Otegui en programes de la te-

levisió pública?

Palau del Parlament, 12 de setembre 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 la cobertura informativa de la manifestació pels 
atemptats del 17 d’agost
323-00165/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 69014 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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 al director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Cobertura informativa de la manifestació pels atemptats del 17 d’agost sota el 

lema «No tinc por».

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el contingut del programa Preguntes freqüents del 
9 de setembre
323-00166/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 69015 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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 al director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Contingut del programa «Preguntes freqüents» del passat dissabte 9 de setem-

bre de 2017.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament informatiu del Ple del Parlament dels 
dies 6, 7 i 8 de setembre
323-00168/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 69017 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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-



CCMA 20
15 de setembre de 2017

Dossier 8

senta al director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Tractament informatiu en els Telenotícies del seguiment de la sessió plenària 

del 6, 7 i 8 de setembre de 2017

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura de la temporada castellera
323-00170/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 69019 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Durant unes setmanes hem vist diversa informació publicada en relació a les 

cobertures per televisió de la temporada de castells. Atesa la seva rellevància cultu-
ral, social i col·lectiva al nostre país, en quina situació es troba i com s’està treballant 
la cobertura i difusió de la temporada de castells d’enguany?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la remodelació de la graella televisiva
323-00173/11

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

Reg. 69023 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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: 
– Aquest inici de temporada hem vist com s’han estrenat força nous programes 

–i alguns més pendents que ja estan anunciat, què es pretén amb aquesta remodela-
ció de la graella?

Palau del Parlament, 12 de setembre 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 el seguiment de la Diada Nacional de Catalunya
323-00175/11

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

Reg. 69025 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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 valora el seguiment que es va fer el dilluns, 11 de setembre, de la Diada 

Nacional?

Palau del Parlament, 12 de setembre 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 el pla de cobertura del referèndum 
d’autodeterminació
322-00183/11

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

DEL GP CUP-CC

Reg. 69089 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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 aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el Pla de cobertura del referèndum d’autodeterminació del proper 1 d’oc-

tubre.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC
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III. Organització i funcionament de la CCMA

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 commemoració dels  
vint-i-cinc anys de les emissions de Catalunya Informació
323-00171/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 69020 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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: 
– Properament es compliran 25 anys de les emissions de Catalunya Informació. 

Quines previsions d’actes i esdeveniments tenen previstos per a la seva commemo-
ració?

Palau del Parlament, 12 de setembre 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 cessió dels titulars dels 
informatius a les emissores municipals
323-00172/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 69021 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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: 
– Recentment hem estat coneixedors de la cessió dels titulars informatius de Ca-

talunya Ràdio a diferents emissores municipals del nostre país. Quins són els objec-
tius que es persegueixen amb aquestes accions i com hi treballen?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS



CCMA 20
15 de setembre de 2017

11 Dossier

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la delegació al País Valencià
323-00176/11

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

DEL GP CUP-CC

Reg. 69090 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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 aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la delegació de TVC al País Valencià.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC

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 inserció d’anuncis del referèndum en els mitjans 
de la Corporació
322-00180/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 69001 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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

pular de Catalunya, 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 inserció publicitària als mitjans de la CCMA del referèndum suspès 

pel Tribunal Constitucional.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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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 l’emissió de publicitat institucional
322-00184/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 69131 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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

tadans, 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: 
– Emissió de la publicitat institucional
(Aquest document implica la retirada d’un d’anterior amb número de tramitació 

323-00167, amb número d’entrada del Registre General 69016 de 12 de setembre de 
2017 i la seva substitució per aquest)

Palau del Parlament, 12 de setembre 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 col·laboració entre els mitjans públics dels 
territoris amb què es comparteixen la llengua, la història i la cultura
322-00181/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 69022 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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: 
– En diferents ocasions hem tingut notícies de l’interès de la CCMA per apro-

fundir i estendre, més enllà de la reciprocitat, els àmbits de col·laboració entre els 
mitjans públics de comunicació dels territoris amb els que compartim llengua, his-
tòria i cultura. En quin moment es troba aquest projecte i quina és la seva valoració?

Palau del Parlament, 12 de setembre 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 l’estat comptable de la Corporació
322-00182/11

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

Reg. 69088 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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, presenta a la 
vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comis-
sió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’estat comptable de la CCMA actualment?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS

IV. Audiència

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els resultats d’audiència de l’estiu
323-00169/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 69018 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.09.2017

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: 
– Quina valoració en fa dels resultats d’audiència de TV3 durant aquest estiu?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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