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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 a respondre oralment en la 
comissió de control de l’actuació de la corporació catalana de Mitjans 
audiovisuals

I. Programació

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

sió sobre l’entrevista que va fer a la cap de l’oposició
Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 323-00059/12)

2. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre l’entrevista a la cap de l’oposició

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00065/12)

3. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre l’emissió del programa Sense ficció de TV3 dedicat als maltractaments

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00062/12)

4. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre l’entrevista a l’exalcalde de Medellín (Colòmbia) al programa «Preguntes 
freqüents» de TV3

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00066/12)

5. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la paròdia a les famílies catalanes que no volen un sistema d’ensenyament 
exclusivament monolingüe al programa «Polònia» de TV3

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00067/12)

6. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la col·laboració entre la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Xarxa de Televisions Locals 
per a donar difusió al món casteller i la previsió per a les pròximes temporades

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00069/12)

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

ment en comissió sobre l’objectiu del programa «Adolescents» del canal Icat
Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00070/12)

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pro-
grama eduCAC en què participa la Corporació

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00047/12)

9. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previ-
sió de l’impacte de la Marató del 2018 i les novetats que introduirà

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 322-00054/12)

10. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les acci-
ons empreses per fer més visible l’esport femení, oferir una informació equilibrada 
i feminitzar els programes esportius en el darrer any

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 322-00056/12)
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II. Organització i funcionament de la CCMA

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

missió sobre la contractació d’empreses externes
Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC (tram. 323-00060/12)

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

ment en comissió sobre la integració dels continguts de Catalunya Ràdio al servei 
de veu Alexa d’Amazon

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00064/12)

13. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre el creixement dels perfils de la Corporació a les xarxes so-
cials i el seu impacte

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00071/12)

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les ne-
cessitats pressupostàries de la Corporació per al 2019

Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 322-00045/12)

15. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’ad-
quisició dels drets de transmissió de la Copa del Rei i la situació econòmica de la 
Corporació

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00046/12)

16. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previ-
sió de nous nomenaments en l’àmbit d’actuació de la Corporació

Andrea Levy Soler, SP PPC (tram. 322-00050/12)

17. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el nom-
bre d’empreses que han renunciat al patrocini i el nombre de queixes rebudes perquè 
en dos programes hagin sortit els presentadors o personatges principals mocant-se 
amb una senyera

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 322-00055/12)

III. Criteris professionals i informatius

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

missió sobre la denominació del Molt Honorable President Quim Torra en determi-
nats espais de TV3

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00061/12)

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 la reite-
ració d’insults a polítics constitucionalistes per part de col·laboradors dels mitjans 
de la Corporació

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00048/12)
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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 tracta-
ment de les entrevistes als canals de la televisió pública

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00051/12)

IV. Sobre l’informe del CAC d’observança del pluralisme polític en els 
mitjans públics

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 les dades de l’últim informe del CAC d’observança del plu-
ralisme polític en els mitjans públics

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00063/12)

V. Sobre els informes 20/2018 i 21/2018 de fiscalització de la Corporació 
i les seves empreses fets per la Sindicatura de Comptes

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 els infor-
mes 20/2018 i 21/2018 de fiscalització de la Corporació i les seves empreses fets per 
la Sindicatura de Comptes

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00049/12)

VI. Audiències

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

missió sobre la composició de les audiències i el públic dels programes de TV3
Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00068/12)

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els mo-
tius de la situació de les audiències als canals de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00052/12)

25. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les pro-
postes per a millorar les audiències als canals de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00053/12)
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Punt 1 | Substanciació de les preguntes a respondre oralment en la 
comissió de control de l’actuació de la corporació catalana de Mitjans 
audiovisuals

I. Programació

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’entrevista que va fer a la cap de l’oposició
323-00059/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 22174 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 l’entrevista realitzada a la cap de l’oposició.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’entrevista a la cap de l’oposició
323-00065/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 22203 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 l’entrevista a la cap de l’oposició a Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de novembre 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 l’emissió del programa Sense ficció de TV3 dedicat 
als maltractaments
323-00062/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 22195 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 l’emissió del Sense Ficció dedicat als maltractaments.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’entrevista a l’exalcalde de Medellín (Colòmbia) al 
programa Preguntes freqüents de TV3
323-00066/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 22204 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 l’entrevista a l’exalcalde de la ciutat de Medellín al programa Preguntes 

Freqüents de TV3.

Palau del Parlament, 19 de novembre 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 paròdia a les famílies catalanes que no volen 
un sistema d’ensenyament exclusivament monolingüe al programa 
Polònia de TV3
323-00067/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 22205 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 paròdia a les famílies catalanes que no volen un sistema d’ensenya-

ment exclusivament monolingüe al programa Polònia de TV3.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la col·laboració entre la Coordinadora de Colles 
Castelleres de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i la Xarxa de Televisions Locals per a donar difusió al 
món casteller i la previsió per a les pròximes temporades
323-00069/12

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

Reg. 22215 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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: 
– Quina valoració fan de la col·laboració entre la Coordinadora de Colles Caste-

lleres de Catalunya, la CCMA i la Xarxa de Televisions Locals per donar difusió al 
món casteller i quina previsió hi ha per pròximes temporades?

Palau del Parlament, 20 de novembre 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 l’objectiu del programa 
Adolescents del canal Icat
323-00070/12

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

Reg. 22216 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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: 
– Quin és l’objectiu de llençar el programa Adolescents a Icat i quina valoració 

inicial en fa?

Palau del Parlament, 20 de novembre 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 programa eduCAC en què participa la 
Corporació
322-00047/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 22193 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 programa «eduCAC» en què participa la CCMA.

Palau del Parlament, 20 de novembre 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 previsió de l’impacte de la Marató del 2018 i les 
novetats que introduirà
322-00054/12

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

Reg. 22212 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 previsió fan sobre l’impacte de la Marató d’enguany i quines novetats 

introduiran?

Palau del Parlament, 20 de novembre 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 les accions empreses per fer més visible l’esport 
femení, oferir una informació equilibrada i feminitzar els programes 
esportius en el darrer any
322-00056/12

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

Reg. 22214 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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: 
– Què han fet en el darrer any per fer més visible l’esport femení, oferir una in-

formació equilibrada als informatius i feminitzar els programes esportius?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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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 la contractació d’empreses externes
323-00060/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 22184 i 22235 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 relació entre Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio i la contracta-

ció d’empreses externes.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

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 integració dels continguts 
de Catalunya Ràdio al servei de veu Alexa d’Amazon
323-00064/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 22197 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 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: 
– Sobre la integració dels continguts de Catalunya Ràdio al servei de veu Alexa 

d’Amazon.

Palau del Parlament, 20 de novembre 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 el creixement dels perfils de 
la Corporació a les xarxes socials i el seu impacte
323-00071/12

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

Reg. 22217 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 nous 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: 
– Quina valoració fa del creixement dels perfils de la CCMA a les xarxes socials 

i el seu impacte?

Palau del Parlament, 20 de novembre 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 les necessitats pressupostàries de la Corporació 
per al 2019
322-00045/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 22175 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 les necessitats pressupostàries de la Corporació Catalana de Mitjans Au-

diovisuals per al 2019.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Marta Ribas Frías, 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 l’adquisició dels drets de transmissió de la Copa 
del Rei i la situació econòmica de la Corporació
322-00046/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 22192 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 l’adquisició dels drets de transmissió de la Copa del Rei i la situació eco-

nòmica de la CCMA.

Palau del Parlament, 20 de novembre 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 la previsió de nous nomenaments en l’àmbit 
d’actuació de la Corporació
322-00050/12

ANUNCI: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 22207 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 la previsió de nous nomenaments en l’àmbit d’actuació de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’empreses que han renunciat al 
patrocini i el nombre de queixes rebudes perquè en dos programes 
hagin sortit els presentadors o personatges principals mocant-se 
amb una senyera
322-00055/12

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

Reg. 22213 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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: 
– Quantes empreses han renunciat al seu patrocini i quantes queixes han rebut 

perquè en dos programes hagin sortit els presentadors o personatges principals mo-
cant-se amb una senyera?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

III. Criteris professionals i informatius

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la denominació del Molt Honorable President 
Quim Torra en determinats espais de TV3
323-00061/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 22194 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 denominació del MHP Quim Torra en determinats espais de TV3.

Palau del Parlament, 20 de novembre 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 la reiteració d’insults a polítics constitucionalistes 
per part de col·laboradors dels mitjans de la Corporació
322-00048/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 22201 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 reiteració d’insults a polítics constitucionalistes per part de col·labora-

dors dels mitjans de la Corporació.

Palau del Parlament, 19 de novembre 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 tractament de les entrevistes als canals de la 
televisió pública
322-00051/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 22209 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 tractament de les entrevistes als canals de la televisió pública.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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IV. Sobre l’informe del CAC d’observança del pluralisme polític en els 
mitjans públics

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 les dades de l’últim informe 
del CAC d’observança del pluralisme polític en els mitjans públics
323-00063/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 22196 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 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: 
– Sobre les dades de l’últim informe del CAC d’observança del pluralisme polític 

en els mitjans públics.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

V. Sobre els informes 20/2018 i 21/2018 de fiscalització de la Corporació 
i les seves empreses fets per la Sindicatura de Comptes

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 informes 20/2018 i 21/2018 de fiscalització 
de la Corporació i les seves empreses fets per la Sindicatura de 
Comptes
322-00049/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 22202 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 presiden-
ta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els informes 20/2018 i 21/2018 de fiscalització de la Corporació i les se-

ves empreses realitzats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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VI. Audiències

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la composició de les audiències i el públic dels 
programes de TV3
323-00068/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 22206 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 composició de les audiències i el públic dels programes de TV3.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat 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 els motius de la situació de les audiències als 
canals de la Corporació
322-00052/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 22210 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 els motius de la situació de les audiències als canals de la CCMA.

Palau del Parlament, 20 de novembre 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 les propostes per a millorar les audiències als 
canals de la Corporació
322-00053/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 22211 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

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 les propostes per la millora de les audiències als canals de la CCMA.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units


	Ordre del dia
	Punt 1 | Ordenació de les preguntes a respondre oralment en la comissió de control de l’actuació de la corporació catalana de Mitjans audiovisuals
	Punt 1 | Substanciació de les preguntes a respondre oralment en la comissió de control de l’actuació de la corporació catalana de Mitjans audiovisuals

