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DOSSIER

Sessió 2, divendres 1 de juny de 2018

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

ORDRE DEL D IA

1. Elecció del secretari o secretària de la Comissió. Tram. 412-00006/12.

2. Sol·licitud de compareixença del vicepresident de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’entrevista que es va fer a Josean 
Fernández en el programa de TV3 Preguntes freqüents. Tram. 356-00049/12. Andrea 
Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de Brauli Duart, vicepresident de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’entrevista que es va fer a Josean 
Fernández a TV3. Tram. 356-00055/12. David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya perquè informi sobre el compliment dels valors constitucionals i 
estatutaris als mitjans de comunicació públics. Tram. 358-00002/12. Ignacio Martín 
Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de ses-
sió informativa.

5. Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.
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Punt 5 | Ordenació de les preguntes amb resposta oral als òrgans de 
la CCMA

I. Situació econòmica de la CCMA

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

missió sobre la situació financera dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

Jéssica Albiach Satorres, GP CatECP (tram. 323-00006/12)

2. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre les conseqüències de la situació financera de la Corporació en la pròxima 
temporada de la cadena

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00013/12)

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

ment en comissió sobre les conseqüències de la situació financera de la Corporació 
en la pròxima temporada de l’emissora

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00012/12)

Preguntes al president en funcions del Consell de Govern de la CCMA
4. Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació 
econòmica de la Corporació

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00001/12)

5. Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació 
econòmica de la Corporació

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 322-00005/12)

6. Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte 
programa i la viabilitat econòmica de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00007/12)

II. Pluralisme

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

sió sobre el pluralisme polític
Jéssica Albiach Satorres, GP CatECP (tram. 323-00005/12)

8. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la recepció de requeriments dels òrgans reguladors per manca de pluralitat

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00014/12)

Preguntes al president en funcions del Consell de Govern de la CCMA
9. Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el darrer 
informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la pluralitat política en els 
espais informatius de TV3

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00002/12)
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10. Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la plu-
ralitat de les cares visibles de la programació als diferents canals de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00008/12)

III. Programació

Preguntes al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA
11. Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió 

sobre la programació d’estiu
Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00001/12)

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

missió sobre la programació d’estiu de TV3
Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00004/12)

IV. Capteniment del director de Televisió de Catalunya

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

missió sobre el seu capteniment en l’exercici de les seves funcions des de la disso-
lució del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00008/12)

V. Instrumentalització política dels mitjans de la CCMA

Preguntes al president en funcions del Consell de Govern de la CCMA
14. Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la instru-
mentalització política dels mitjans de la Corporació

Santi Rodríguez i Serra, SP PPC (tram. 322-00004/12)

VI. Efectes de l’aplicació de l’article 155 en els continguts i la llibertat 
de premsa

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

missió sobre els efectes de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució en els contin-
guts i la llibertat de premsa

Natàlia Sànchez Dipp, Carles Riera Albert, SP CUP-CC (tram. 323-00011/12)

VII. Tractaments informatius

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

missió sobre el tractament informatiu del terrorisme
Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00009/12)

17. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el rigor informatiu i l’adequació terminològica en els informatius

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs  (tram. 323-00010/12)
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Preguntes al president en funcions del Consell de Govern de la CCMA
18. Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cober-
tura informativa d’actes que tenen lloc fora d’Espanya

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs  (tram. 322-00003/12)

19. Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’entre-
vista a Josean Fernández a TV3

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00009/12)

VIII. Cooperació amb la corporació valenciana

Preguntes al president en funcions del Consell de Govern de la CCMA
20. Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els plans 
de suport i col·laboració amb la corporació valenciana

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 322-00006/12)

IX. Audiències

Preguntes al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA
21. Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió 

sobre els resultats d’audiència en les dues últimes onades de l’Estudi general de mit-
jans

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00002/12)

22. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre els resultats d’audiència en els dos darrers estudis generals 
de mitjans

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00015/12)

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

missió sobre les últimes dades d’audiència de TV3
Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00003/12)

X. Llibre d’estil de la CCMA

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

missió sobre l’adequació de les intervencions fetes en els diferents programes al lli-
bre d’estil de la Corporació

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00016/12)

XI. Tractament de dades personals

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

missió sobre el tractament de dades personals
Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00017/12)
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Punt 5 | Substanciació de les preguntes amb resposta oral als òrgans 
de la CCMA

I. Situació econòmica de la CCMA

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la situació financera dels mitjans de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
323-00006/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 3819 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de 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 situació financera dels mitjans de la CCMA.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les conseqüències de la situació financera de la 
Corporació en la pròxima temporada de la cadena
323-00013/12

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

Reg. 3864 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari Republicà, 

d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 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: 
– Donada l’actual situació financera de la CCMA, quines conseqüències podrien 

tenir per a la pròxima temporada de TV3 si es manté aquesta situació?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP ERC
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Preguntes al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les conseqüències de la 
situació financera de la Corporació en la pròxima temporada de 
l’emissora
323-00012/12

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

Reg. 3863 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari Republicà, 

d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presen-
ta 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: 
– Donada l’actual situació financera de la CCMA, quines conseqüències podrien 

tenir per a la pròxima temporada de CatRàdio si es manté aquesta situació?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP ERC

Preguntes al president en funcions del Consell de Govern de la CCMA

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació econòmica de la Corporació
322-00001/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 3804 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta al vi-
cepresident del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, Brauli Duart, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és en aquests moments la situació econòmica de la Corporació, sobretot 

tenint en compte el problema de les reclamacions retroactives dels nous criteris de 
l’IVA en els últims exercicis?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació econòmica de la Corporació
322-00005/12

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

Reg. 3861 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari Republicà, 

d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 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: 
– Quina és la situació econòmica de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals (tenint en compte la reclamació de l’IVA, el dèficit, la davallada d’ingressos 
publicitaris...) i quines mesures han pres i prendran per revertir-la?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP ERC

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el contracte programa i la viabilitat econòmica de 
la Corporació
322-00007/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3867 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 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 el contracte programa i la viabilitat econòmica de la Corporació Catala-

na de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units
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II. Pluralisme

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el pluralisme polític
323-00005/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 3818 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de 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 pluralisme polític a TVC.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la recepció de requeriments dels òrgans 
reguladors per manca de pluralitat
323-00014/12

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

Reg. 3865 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari Republicà, 

d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 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: 
– Fa molts mesos que s’acusa TV3 de manca de pluralitat, malgrat els informes 

indiquen el contrari. Han rebut mai algun requeriment per part dels òrgans regu-
ladors? Tenen problemes amb la presència de determinats partits als programes i 
tertúlies?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP ERC
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Preguntes al president en funcions del Consell de Govern de la CCMA

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el darrer informe del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya sobre la pluralitat política en els espais informatius de TV3
322-00002/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 3805 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta al vi-
cepresident del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, Brauli Duart, 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 l’últim informe del Consell de l’Audiovisual de Catalu-

nya sobre la pluralitat política en els espais informatius de TV3, en què es conclou 
que el temps de paraula per als partits unionistes va ser superior al dels partits in-
dependentistes?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la pluralitat de les cares visibles de la 
programació als diferents canals de la Corporació
322-00008/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3868 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 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 de les cares visibles de la programació als diferents canals 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units
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III. Programació

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

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre la programació d’estiu
323-00001/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 3806 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les previsions i les novetats de la programació d’estiu de l’emissora 

i sota quins paràmetres pressupostaris s’han decidit?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació d’estiu de TV3
323-00004/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 3809 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de TVC, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina planificació de programació hi ha de la temporada d’estiu de TV3 i sota 

quines restriccions econòmiques s’ha hagut de fer?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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IV. Capteniment del director de Televisió de Catalunya

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el seu capteniment en l’exercici de les seves 
funcions des de la dissolució del Parlament
323-00008/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 3850 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

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 196.2 i 3 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 el capteniment del Director de Televisió de Catalunya des de la dissolu-

ció del Parlament fins l’actualitat en l’exercici de les seves funcions.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

V. Instrumentalització política dels mitjans de la CCMA

Preguntes al president en funcions del Consell de Govern de la CCMA

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la instrumentalització política dels mitjans de la 
Corporació
322-00004/12

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 3859 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina opinió li mereix la instrumentalització política dels mitjans de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals?

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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VI. Efectes de l’aplicació de l’article 155 en els continguts i la llibertat 
de premsa

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els efectes de l’aplicació de l’article 155 de la 
Constitució en els continguts i la llibertat de premsa
323-00011/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

SP CUP-CC

Reg. 3860 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenten a Vicent 
Sanchis i Llàcer, director de TV3, la pregunta següent, per tal que els sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els efectes del 155 en els continguts i la llibertat de premsa.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, del SP CUP-CC

VII. Tractaments informatius

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament informatiu del terrorisme
323-00009/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 3851 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

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 196.2 i 3 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 el tractament informatiu del terrorisme.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
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 el rigor informatiu i l’adequació terminològica en 
els informatius
323-00010/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 3852 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

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 196.2 i 3 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 el rigor informatiu i l’adequació terminològica als informatius.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Preguntes al president en funcions del Consell de Govern de la CCMA

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura informativa d’actes que tenen lloc 
fora d’Espanya
322-00003/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 3848 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

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 196.2 i 3 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 cobertura informativa d’actes realitzats fora d’Espanya.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs
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Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’entrevista a Josean Fernández a TV3
322-00009/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 3869 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 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 valoració del Consell de Govern de la CCMA de l’entrevista realitzada 

a TV3 a Josean Fernández, ex membre de la banda terrorista ETA.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units

VIII. Cooperació amb la corporació valenciana

Preguntes al president en funcions del Consell de Govern de la CCMA

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els plans de suport i col·laboració amb la 
corporació valenciana
322-00006/12

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

Reg. 3862 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari Republicà, 

d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 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: 
– Aviat farà cinc anys del tancament de Canal 9 pel govern valencià del PP, però 

afortunadament la nova radiotelevisió pública valenciana ja està en marxa. Quins 
són els plans de suport i col·laboració de la CCMA amb la corporació valenciana?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP ERC
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IX. Audiències

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

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre els resultats d’audiència en les dues últimes onades 
de l’Estudi general de mitjans
323-00002/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 3807 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdió la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Els resultats d’audiència de Catalunya Ràdio en les dues últimes onades de 

l’EGM són els millors que hi ha hagut mai. Com els valora?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre els resultats d’audiència en 
els dos darrers estudis generals de mitjans
323-00015/12

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

Reg. 3866 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari Republicà, 

d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, pre-
senta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals, la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– L’any 2018 TV3 va tancar com a líder destacada d’audiències a Catalunya, po-

sició reforçada pel que fa a la CCMA amb els dos darrera EGM i el rècord de visites 
als mitjans digitals. Quina valoració fan d’aquests resultats?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP ERC
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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 últimes dades d’audiència de TV3
323-00003/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 3808 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de TVC, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Les últimes dades d’audiència de TV3 en confirmen el lideratge i consoliden la 

tendència dels últims mesos. Quina valoració en fa?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

X. Llibre d’estil de la CCMA

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’adequació de les intervencions fetes en els 
diferents programes al llibre d’estil de la Corporació
323-00016/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 3872 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

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 196.2 i 3 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 l’adequació al Llibre d’Estil de la CCMA de les intervencions realitza-

des als diferents programes.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs
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XI. Tractament de dades personals

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament de dades personals
323-00017/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 3873 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

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 196.2 i 3 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 el tractament de dades personals dels ciutadans.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs
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