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Sessió 3, divendres 6 de juliol de 2018

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

ORDRE DEL D IA

1. Elecció del vicepresident de la Comissió. Tram. 412-00006/12.

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

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació dels comitès d’empresa de TV3 i 
Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la viabilitat i l’estabilitat de la Cor-
poració, la renovació del Consell de Govern i la represa de la reforma de les lleis de 
l’audiovisual. Tram. 356-00060/12 Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Ge-
rard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà, David Pérez Ibáñez, 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Jéssica Albiach Satorres, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Andrea Levy So-
ler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. *

* El president, d’acord amb el que disposa l’article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d’ampliar l’ordre del dia 
per a substanciar la compareixença dels comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio com a punt 4t de l’ordre 
del dia.
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Punt 2 | Ordenació de les preguntes amb resposta oral als òrgans de 
la CCMA

I. Situació econòmica de la CCMA

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la recla-
mació retroactiva de l’IVA i la negociació amb la ministra d’Hisenda

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00010/12)

2. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’incre-
ment del pressupost de la Corporació

Andrea Levy Soler, SP PPC (tram. 322-00014/12)

II. Organització i funcionament de la ccma

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

sió sobre els criteris de retransmissió en directe dels actes culturals
Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00018/12)

4. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la seguretat i els criteris de distribució dels equips de reporters en actes i 
manifestacions

Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC (tram. 323-00022/12)

5. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la valoració de les majories socials

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00023/12)

6. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris de seguiment de les mobilitzacions polítiques

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00026/12)

7. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre les perspectives de la producció de continguts televisius en format d’alta 
definició

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00031/12)

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

ment en comissió sobre el tractament informatiu dels comitès de defensa de la re-
pública

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00025/12)

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les gesti-
ons per a la cooperació i la reciprocitat amb la televisió del País Valencià

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00011/12)

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 corres-
ponsalia de TV3 a l’Amèrica Llatina

Jéssica Albiach Satorres, GP CatECP (tram. 322-00012/12)
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11. 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-
nabilitat de la Corporació

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 322-00015/12)

12. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el futur 
de la difusió dels canals de televisió digital terrestre

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 322-00019/12)

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 procés 
de confluència dels serveis informatius i d’esports de TV3 i Catalunya Ràdio

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 322-00020/12)

III. Programació

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

missió sobre l’emissió dels Jocs Mediterranis
Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00019/12)

15. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre l’aportació econòmica extraordinària del Govern i els seus efectes so-
bre la programació

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00020/12)

16. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la neutralitat, l’objectivitat i la pluralitat en l’elaboració i difusió del 
reportatge «20-S»

Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00027/12)

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

ment en comissió sobre les línies de programació per a l’estiu i la propera temporada
Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00029/12)

IV. Balanç sobre Catalunya Ràdio

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

ment en comissió sobre l’evolució de l’emissora des que es va posar en marxa
Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00021/12)

19. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre els plans per a continuar amb les bones dades de la darrera 
onada de l’Estudi General de Mitjans

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00030/12)

V. Contracte programa

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el con-
tracte programa

Jéssica Albiach Satorres, GP CatECP (tram. 322-00013/12)
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21. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el con-
tracte programa i la viabilitat econòmica de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00016/12)

VI. Pluralitat

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

missió sobre l’avaluació de la pluralitat a TV3 en els informes de l’empresa GFK
Fernando de Páramo Gómez, GP Cs (tram. 323-00024/12)

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la plu-
ralitat de veus a Catalunya Ràdio i a les altres emissores de ràdio de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00017/12)

24. 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 de veus a TV3 i als altres canals de televisió de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00018/12)

VII. Balanç sobre iCat

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

ment en comissió sobre els balanç del retorn a les emissions regulars d’iCat
Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00028/12)
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Punt 2 | Substanciació de les preguntes amb resposta oral als òrgans 
de la CCMA

I. Situació econòmica de la CCMA

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 reclamació retroactiva de l’IVA i la negociació 
amb la ministra d’Hisenda
322-00010/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 8277 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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 la 
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 quina situació es troba la reclamació de l’IVA retroactiu de la Corporació i 

l’estat de la negociació amb l’actual ministra d’Hisenda?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’increment del pressupost de la Corporació
322-00014/12

ANUNCI: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 8441 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’increment del pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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II. 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 els criteris de retransmissió en directe dels actes 
culturals
323-00018/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 8279 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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 Sanchís, 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: 
– Quins criteris regeixen a TVC sobre la retransmissió en directe o no dels actes 

més destacats de la cultura catalana?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la seguretat i els criteris de distribució dels equips 
de reporters en actes i manifestacions
323-00022/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 8444 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
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, presenta a Vicent Sanchis, director de TVC, la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la seguretat i criteris de distribució dels equips de reporters i reporteres 

en actes i manifestacions.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració de les majories socials
323-00023/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 8502 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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 criteri de valoració de les majories socials per part del director de Te-

levisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris de seguiment de les mobilitzacions 
polítiques
323-00026/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 8505 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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 els criteris de seguiment informatiu de les diferents mobilitzacions ciu-

tadanes.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les perspectives de la producció de continguts 
televisius en format d’alta definició
323-00031/12

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

Reg. 8558 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, 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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La producció de continguts de televisió en HD ha augmentat, però també 

s’ha vist frenada per l’impacte de les restriccions pressupostàries en les inversions. 
Quines perspectives hi ha en aquest àmbit?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

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 el tractament informatiu dels comitès de defensa de 
la república
323-00025/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 8504 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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 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 el tractament informatiu dels CDR a Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

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

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les gestions per a la cooperació i la reciprocitat 
amb la televisió del País Valencià
322-00011/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 8278 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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 la 
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: 
– Quines gestions s’han realitzat per fer realitat la cooperació i reciprocitat amb 

a la nova televisió del País Valencià?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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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 corresponsalia de TV3 a l’Amèrica Llatina
322-00012/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 8330 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjunta 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 la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Cor-
poració 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 corresponsalia de TV3 a l’Amèrica Llatina.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la governabilitat de la Corporació
322-00015/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 8507 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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 la presidència 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’actual governabilitat de la CCMA.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
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 el futur de la difusió dels canals de televisió digital 
terrestre
322-00019/12

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

Reg. 8553 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
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presenta a la vicepresidenta 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 és la política de futur de la CCMA pel que fa a la difusió dels canals de 

la Televisió Digital Terrestre, tenint en compte els compromisos de reciprocitat i les 
conseqüències del segon dividend digital, previst per al 30 de juny de 2020?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el procés de confluència dels serveis informatius i 
d’esports de TV3 i Catalunya Ràdio
322-00020/12

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

Reg. 8554 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta 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: 
– La tardor vinent farà cinc anys que el consell de govern de la CCMA va acor-

dar l’impuls del procés de confluència dels Serveis Informatius i d’Esports de TV3 i 
Catalunya Ràdio. Quin és l’estat actual del projecte i les previsions de futur?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

III. Programació

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’emissió dels Jocs Mediterranis
323-00019/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 8280 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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 Sanchís, 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: 
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– Quina valoració fa de l’esforç per emetre els Jocs de la Mediterrània, de les au-
diències que s’han registrat, més enllà de l’obligació de fer-ho com a servei públic i 
quina ha estat la col·laboració amb les televisions internacionals?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre els efectes de l’aportació econòmica 
extraordinària del Govern
323-00020/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 8281 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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 Sanchís, 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: 
– Quines mesures de les que s’havien pres, s’han pogut revertir després de l’apor-

tació extraordinària a la Corporació, ordenada pel Govern i quines novetats es po-
dran fer realitat tant en la programació d’estiu, com per la nova temporada?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la neutralitat, l’objectivitat i la pluralitat en 
l’elaboració i difusió del reportatge «20-S»
323-00027/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 8506 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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 la neutralitat, objectivitat i pluralitat en la elaboració i difusió del repor-

tatge «20-S» emès el dia 28 de juny de 2018.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs
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Preguntes al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre les línies de programació per a l’estiu i la propera 
temporada
323-00029/12

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

Reg. 8556 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillon, 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: 
– El 21 de juny passat, el consell de govern de la CCMA va aprovar la reversió 

parcial del pla de contenció de la despesa i les inversions per a l’exercici 2018. Des-
prés d’aquesta decisió, quines són les grans línies de la programació de les emisso-
res de Catalunya Ràdio per aquest estiu i la temporada vinent?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

IV. Balanç sobre Catalunya Ràdio

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 l’evolució de l’emissora des que es va posar en marxa
323-00021/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 8282 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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: 
– Quin balanç fa d’on era l’emissora quan es va fer la primera emissió fa 35 anys, 

on és avui i cap a on va?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre els plans per a continuar amb les bones dades de la 
darrera onada de l’Estudi General de Mitjans
323-00030/12

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

Reg. 8557 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, 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 resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Catalunya Ràdio està a punt de tancar a millor temporada de la seva història, 

segons les dades de la darrera onada de l’EGM. Quins plans tenen per continuar 
aquesta tendència d’èxit de la ràdio pública de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

V. Contracte programa

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 contracte programa
322-00013/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 8331 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjunta 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 la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Cor-
poració 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 el contracte programa.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjunta GP CatECP
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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 el contracte programa i la viabilitat econòmica de 
la Corporació
322-00016/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 8510 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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, 3 de juliol de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units

VI. Pluralitat

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’avaluació de la pluralitat a TV3 en els informes 
de l’empresa GFK
323-00024/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 8503 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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’avaluació de la pluralitat a TV3 als informes de l’empresa GFK.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs



CCMA 3
6 de juliol de 2018

15 Dossier

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 pluralitat de veus a Catalunya Ràdio i a les 
altres emissores de ràdio de la Corporació
322-00017/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 8511 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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 veus a Catalunya Ràdio i a les altres emissores de ràdio 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units

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 de veus a TV3 i als altres canals de 
televisió de la Corporació
322-00018/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 8512 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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 veus a TV3 i en els altres canals de televisió de la Corpo-

ració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units
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VII. Balanç sobre iCat

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 balanç del retorn a les emissions regulars d’iCat
323-00028/12

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

Reg. 8555 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, 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 resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La darrera onada de l’EGM ha atribuït a iCat una mitjana de 16.000 oients. 

Quin balanç fan del retorn de les emissions regulars d’aquest canal de música i cul-
tura a l’FM quan es compleixen nou mesos del seu inici?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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