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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 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 co-

missió sobre la cobertura prevista del judici als polítics catalans empresonats pre-
ventivament

Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 323-00072/12)

2. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la planificació de la cobertura informativa del judici sobre el procés inde-
pendentista al Tribunal Suprem

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00080/12)

3. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius dels darrers canvis en el programa Preguntes freqüents

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00075/12)

4. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons del relleu de Laura Rosel com a presentadora i codirectora del 
programa Preguntes freqüents de TV3

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00081/12)

5. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre el tractament i la difusió per TV3 d’accions de grups separatistes el 21 de 
desembre de 2018

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00079/12)

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

ment en comissió sobre l’adaptació de la programació al seguiment d els judicis so-
bre el procés independentista

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00074/12)

7. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre l’objectiu de la reincorporació de Joaquim Maria Puyal a 
l’emissora a través del programa El matí de Catalunya Ràdio

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00076/12)

8. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre els programes El suplement de Catalunya Ràdio i La Trans-
missió d’en Torquemada quatre mesos després del canvi dels presentadors

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00082/12)

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 el tracta-
ment i la difusió per TV3 dels atacs a periodistes el 21 de desembre de 2018

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00062/12)

10. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el con-
tingut i la programació dels canals de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00066/12)
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II. Organització i funcionament de la CCMA

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

ment en comissió sobre les tasques dels treballadors de l’emissora
David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 323-00084/12)

Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA
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 com-
pliment dels acords interns amb els professionals de la Corporació

Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 322-00057/12)

13. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estat 
econòmic al tancament de l’exercici del 2018 i la incidència que hi ha tingut l’evolu-
ció dels ingressos per publicitat

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 322-00058/12)

14. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’afecta-
ció en la producció interna de la reducció d’hores setmanals treballades

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 322-00059/12)

15. 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-
pliment dels deures constitucionals pels òrgans de govern de la Corporació i els òr-
gans de direcció dels mitjans de comunicació que gestiona

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00060/12)

16. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el nou 
estatut professional dels mitjans de la Corporació

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00063/12)

17. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els pro-
fessionals de TV3 que participen en publicitat comercial

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00064/12)

18. 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. 322-00067/12)

III. Pluralisme

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

missió sobre el compliment del principi de garantia del pluralisme polític en el pro-
grama Educar sota sospita de TV3

Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00077/12)

20. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el compliment del deure constitucional de garantir el principi de plu-
ralisme polític

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00078/12)
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IV. Audiències

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

missió sobre les dades d’audiència del 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00073/12)

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

ment en comissió sobre les audiències de l’emissora del 2018
Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00083/12)

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 Corpora-

ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les 
avaluacions de la qualitat i l’audiència als mitjans de comunicació de la Corporació

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00061/12)

V. Espai de comunicació audiovisual

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 l’espai 
català de comunicació audiovisual

Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC (tram. 322-00065/12)
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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 la cobertura prevista del judici als polítics 
catalans empresonats preventivament
323-00072/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 25746 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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: 
– Quina és la cobertura prevista per TVC de cara al judici als polítics catalans 

empresonats en presó preventiva?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la planificació de la cobertura informativa del 
judici sobre el procés independentista al Tribunal Suprem
323-00080/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 25899 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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 planificació de la cobertura informativa del judici per l’1-O al Tribu-

nal Suprem.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els motius dels darrers canvis en el programa 
Preguntes freqüents
323-00075/12

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

Reg. 25885 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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: 
– Quins elements han motivat els darrers canvis al programa FAQS?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les raons del relleu de Laura Rosel com a 
presentadora i codirectora del programa Preguntes freqüents de TV3
323-00081/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 25900 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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 les raons del relleu de Laura Rosel com a presentadora i codirectora del 

programa FAQS de TV3.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament i la difusió per TV3 d’accions de 
grups separatistes el 21 de desembre de 2018
323-00079/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 25894 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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 el tractament i la difusió per TV3 de les accions il·lícites promogudes per 

grups radicals separatistes a realitzar el passat 21 de desembre de 2018. 

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

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’adaptació de la programació 
al seguiment dels judicis sobre el procés independentista
323-00074/12

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

Reg. 25884 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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: 
– Com s’adaptarà la programació ordinària de Catalunya Ràdio al seguiment 

dels judicis de l’1 d’Octubre i quin seguiment se’n farà des dels mitjans digitals?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’objectiu de la reincorporació 
de Joaquim Maria Puyal a l’emissora a través del programa El matí 
de Catalunya Ràdio
323-00076/12

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

Reg. 25886 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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: 
– Recentment s’ha reincorporat la veu de Joaquim Maria Puyal a l’antena de 

Catalunya Ràdio a través de la seva col·laboració al programa El matí de Catalunya 
Ràdio. Quin és l’objectiu d’aquesta reincorporació?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre els programes «El suplement 
de Catalunya Ràdio» i «La Transmissió d’en Torquemada» quatre 
mesos després del canvi dels presentadors
323-00082/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 25901 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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: 
– Valoració del programa El Suplement de Catalunya Ràdio i de la Transmissió 

d’en Torquemada (TdT) després de quatre mesos del canvi de conductors respectius.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
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 el tractament i la difusió per TV3 dels atacs a 
periodistes el 21 de desembre de 2018
322-00062/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 25891 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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 el tractament i la difusió per TV3 dels greus atacs a professionals de la 

informació per radicals separatistes el 21 de desembre de 2018.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
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 contingut i la programació dels canals de la 
Corporació
322-00066/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 25904 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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 contingut i la programació dels canals de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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II. Organització i funcionament de la CCMA

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 tasques dels treballadors 
de l’emissora
323-00084/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 25906 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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 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 les tasques del treballadors de Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

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 compliment dels acords interns amb els 
professionals de la Corporació
322-00057/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 25747 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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 
Parlament, presenta a la 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 compliment dels acords interns amb els professionals de la CCMA, es-

pecialment pel que fa al preacord de les 35 hores laborals i a les mesures previstes 
al nou Estatut Professional.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2019
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’estat econòmic al tancament de l’exercici del 
2018 i la incidència que hi ha tingut l’evolució dels ingressos per 
publicitat
322-00058/12

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

Reg. 25881 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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: 
– Quin és l’estat econòmic en el tancament de l’exercici del 2018 i quin paper hi 

ha jugat l’evolució dels ingressos per publicitat?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
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 l’afectació en la producció interna de la reducció 
d’hores setmanals treballades
322-00059/12

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

Reg. 25882 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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: 
– Com impactarà a la producció interna el canvi de 37,5 hores setmanals treba-

llades a 35 hores?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Dossier 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 compliment dels deures constitucionals pels 
òrgans de govern de la Corporació i els òrgans de direcció dels 
mitjans de comunicació que gestiona
322-00060/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 25889 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta a la presidenta en funciones del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la siguiente pregunta, para que le sea respuesta oralmente 
ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre el cumplimiento de los deberes constitucionales por los órganos de go-

bierno de la CCMA y los órganos de dirección de los medios de comunicación que 
gestiona.

Palacio del Parlamento, 14 de enero de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputado 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 nou estatut professional dels mitjans de la 
Corporació
322-00063/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 25897 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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 nou Estatut Professional dels Mitjans de la CCMA.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
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 els professionals de TV3 que participen en 
publicitat comercial
322-00064/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 25898 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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 els professionals de TV3 que participen en publicitat comercial.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
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 el contracte programa i la viabilitat econòmica de 
la Corporació
322-00067/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 25905 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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 al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el contracte programa i la viabilitat econòmica de la Corporació Catala-

na de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Dossier 14

III. Pluralisme

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del principi de garantia del 
pluralisme polític en el programa Educar sota sospita de TV3
323-00077/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 25892 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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 el compliment del principi de garantia de pluralisme polític en el progra-

ma Educar sota sospita de TV3.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del deure constitucional de garantir 
el principi de pluralisme polític
323-00078/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 25893 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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 el compliment del deure constitucional de garantir el principi de plura-

lisme polític per Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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IV. Audiències

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les dades d’audiència del 2018
323-00073/12

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

Reg. 25883 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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: 
– Quin balanç fa de les dades d’audiència de l’any que acabem de tancar?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

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 audiències de l’emissora 
del 2018
323-00083/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 25902 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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: 
– Valoració de les audiències de Catalunya Ràdio durant l’any 2018.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Dossier 16

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 avaluacions de la qualitat i l’audiència als 
mitjans de comunicació de la Corporació
322-00061/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 25890 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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 les avaluacions de la qualitat i l’audiència dels mitjans de comunicació 

de la CCMA.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

V. Espai de comunicació audiovisual

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’espai català de comunicació audiovisual
322-00065/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 25903 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

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 l’espai català de comunicació audiovisual.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC
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