
CCMA
DOSSIER

Sessió 5, divendres 19 d’octubre de 2018

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

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.
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Punt 1 | Ordenació de les preguntes amb resposta oral als òrgans de 
la CCMA

I. Criteris professionals i informatius

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

missió sobre els criteris utilitzats per a establir els gentilicis de les persones que són 
notícia

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00046/12)

2. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre els insults i intents d’agressió a periodistes de TV3 durant la manifestació 
del 12 d’octubre de 2018 a Barcelona i sobre els criteris de transmissió de manifes-
tacions

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00050/12)

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 els crite-
ris utilitzats per a difondre informació sobre la retribució dels col·laboradors

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00032/12)

4. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els cri-
teris emprats per a seleccionar les entrevistes als mitjans de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00044/12)

II. Pluralisme

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la plura-
litat de les audiències dels mitjans de la Corporació

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00033/12)

6. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el plura-
lisme a Catalunya Ràdio i a la resta d’emissores de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00035/12)

7. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el plura-
lisme a TV3 i a la resta de canals de televisió de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00036/12)

8. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el plura-
lisme dels mitjans de comunicació públics

Andrea Levy Soler, SP PPC (tram. 322-00043/12)

III. Programació

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

sió sobre la cobertura de la manifestació de la Festa Nacional
Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00047/12)
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10. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre els programes especials amb motiu de l’1 d’octubre de 2018

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00048/12)

11. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la cobertura informativa de l’acord per a destinar el 30% dels pisos 
nous a habitatge protegit

Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 323-00054/12)

12. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la producció dels nous programes musicals

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00056/12)

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

ment en comissió sobre la cobertura del Concurs de Castells de Tarragona del 7 
d’octubre de 2018 i els criteris per a la transmissió de trobades castelleres

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00052/12)

14. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre el finançament de l’emissora iCat i els seus plans de futur

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00053/12)

15. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre les novetats a la graella de l’emissora i les previsions en la 
commemoració del trenta-cinquè aniversari de la cadena

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00058/12)

Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA
16. 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-
curs de presentació de projectes per al canal 33 i l’impuls de nous continguts per a 
aquest canal

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 322-00041/12)

IV. Contracte programa

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 situa-
ció en què es troba actualment el contracte programa

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00034/12)

V. Informes del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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

missió sobre la diversitat de temàtiques informatives en el darrer informe de plura-
litat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00051/12)

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’informe 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al compliment de les mis-
sions de servei públic dels mitjans de la Corporació

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00037/12)
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VI. Organització i funcioNament de la CCMA

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

missió sobre els plans per a revertir la situació del canal Super3
Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00055/12)

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

ment en comissió sobre el balanç de la col·laboració de Catalunya Música amb la 
Unió Europea de Radiodifusió

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00057/12)

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el com-
promís de la Corporació per al compliment de les trenta-cinc hores setmanals dels 
treballadors dels mitjans públics

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00038/12)

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 reivin-
dicació del personal de la Corporació de recuperar les trenta-cinc hores de jornada 
laboral

Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 322-00039/12)

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 nego-
ciació del conveni dels treballadors de l’Agència Catalana de Notícies

Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC (tram. 322-00040/12)

25. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estratè-
gia de promoció de Catalunya Ràdio a la televisió

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 322-00042/12)
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Punt 1 | Substanciació de les preguntes amb resposta oral als òrgans 
de la CCMA

I. Criteris professionals i informatius

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris utilitzats per a establir els gentilicis de 
les persones que són notícia
323-00046/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 18750 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 utilitzats a l’hora d’establir gentilicis de les persones que són 

notícia als mitjans de la Corporació.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els insults i intents d’agressió a periodistes de TV3 
durant la manifestació del 12 d’octubre de 2018 a Barcelona i sobre 
els criteris de transmissió de manifestacions
323-00050/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 18943 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

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 TV· 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 els insults i els intents d’agressió a periodistes de TV3 durant la mani-

festació de la Hispanitat a Barcelona i sobre els criteris de transmissió de manifes-
tacions.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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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 els criteris utilitzats per a difondre informació 
sobre la retribució dels col·laboradors
322-00032/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 18748 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris utilitzats a l’hora de difondre informació sobre la retribució 

dels col·laboradors.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris emprats per a seleccionar 
les entrevistes als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
322-00044/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 18753, 19034 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris emprats a l’hora de seleccionar les entrevistes als mitjans de 

la Corporació.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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II. Pluralisme

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 les audiències dels mitjans de la 
Corporació
322-00033/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 18749 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la pluralitat de les audiències dels mitjans de la Corporació.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat 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 pluralisme a Catalunya Ràdio i a la resta 
d’emissores de la Corporació
322-00035/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 18903 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el pluralisme a Catalunya Ràdio i a les altres emissores de ràdio de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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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 pluralisme a TV3 i a la resta de canals de 
televisió de la Corporació
322-00036/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 18904 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el pluralisme a TV3 i en els altres canals de televisió de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA 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 el pluralisme dels mitjans de comunicació públics
322-00043/12

ANUNCI: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 18971 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

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 el pluralisme del mitjans de comunicació públics.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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III. Programació

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura de la manifestació de la Festa 
Nacional
323-00047/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 18751 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 cobertura de la manifestació de la Festa Nacional.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els programes especials amb motiu de l’1 
d’octubre de 2018
323-00048/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 18752 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 programes especials dels mitjans de la Corporació amb motiu del 

1-O de 2018.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura informativa de l’acord per a destinar 
el 30% dels pisos nous a habitatge protegit
323-00054/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 18951 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, 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 Par-
lament, presenta a Vicent Sanchis, director de TVC 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 sobre l’acord per destinar el 30% dels nous pi-

sos a habitatge protegit

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la producció dels nous programes musicals
323-00056/12

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

Reg. 18968 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha conegut per diferents mitjans que TV3 es planteja nous programes de ca-

ràcter musical. Com estan preparant la producció d’aquests nous programes?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Preguntes al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la CCMA

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la cobertura del Concurs de 
Castells de Tarragona del 7 d’octubre de 2018 i els criteris per a la 
transmissió de trobades castelleres
323-00052/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 18945 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

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: 
– Sobre la cobertura del Concurs de Castells de Tarragona del 7 d’octubre i els 

criteris per a la transmissió de trobades castelleres.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el finançament de l’emissora 
iCat i els seus plans de futur
323-00053/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 18946 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

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: 
– Sobre el finançament d’ICAT i els plans de futur.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les novetats a la graella de 
l’emissora i les previsions en la commemoració del trenta-cinquè 
aniversari de la cadena
323-00058/12

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

Reg. 18970 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

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: 
– Ens podria explicar quines són les novetats que s’han afegit o s’afegiran a la 

graella de Catalunya Ràdio i les altres emissores i com està prevista la commemo-
ració del 35è aniversari de la cadena?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

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 concurs de presentació de projectes per al 
canal 33 i l’impuls de nous continguts per a aquest canal
322-00041/12

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

Reg. 18965 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

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 CCMA ha anunciat un concurs de presentació de projectes per al canal 33, 

amb l’objectiu de descobrir nous professionals amb idees i formats innovadors. Quin 
paper tindrà aquesta iniciativa en l’impuls de nous continguts per al canal 33?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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IV. 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 la situació en què es troba actualment el 
contracte programa
322-00034/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 18902 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació en què es troba actualment el Contracte Programa.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

V. Informes del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la diversitat de temàtiques informatives en el 
darrer informe de pluralitat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
323-00051/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 18944 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

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 TV3 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 diversitat de temàtiques informatives en el darrer informe de plurali-

tat del CAC.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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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 l’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
amb relació al compliment de les missions de servei públic dels 
mitjans de la Corporació
322-00037/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 18941 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el recent informe del CAC sobre el compliment de les missions de servei 

públic dels mitjans de la CCMA.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

VI. 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 plans per a revertir la situació del canal Super3
323-00055/12

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

Reg. 18967 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Tenint en compte les audiències del Canal Super3 i l’èxit anual que representa 

la Festa dels Súpers, quins plans tenen per a revertir la situació del Súper3?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Preguntes al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la CCMA

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el balanç de la col·laboració 
de Catalunya Música amb la Unió Europea de Radiodifusió
323-00057/12

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

Reg. 18969 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

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 primavera vinent farà 10 anys que Catalunya Música forma part del grup 

Euroradio, de la Unió Europea de Radiodifusió, com a «participant autoritzat». 
Quin balanç fan d’aquesta col·laboració amb la UER?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

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 compromís de la Corporació per al compliment 
de les trenta-cinc hores setmanals dels treballadors dels mitjans 
públics
322-00038/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 18942 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el compromís de la CCMA per al compliment de les 35 hores setmanals 

per als treballadors dels mitjans públics.

Palau del Parlament, 16 d’octubre 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 reivindicació del personal de la Corporació de 
recuperar les trenta-cinc hores de jornada laboral
322-00039/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 18950 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, 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 Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la reivindicació del personal de la CCMA de recuperar les 35 hores de 

jornada laboral.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frías, 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 negociació del conveni dels treballadors de 
l’Agència Catalana de Notícies
322-00040/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 18963 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

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 la 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el capteniment de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en 

relació a la negociació del conveni dels i les treballadores de l’ACN?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’estratègia de promoció de Catalunya Ràdio a la 
televisió
322-00042/12

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

Reg. 18966 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.10.2018

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: 
– Quina és l’estratègia de promoció de l’oferta de Catalunya Ràdio a través de 

la televisió?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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