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Sessió 13, divendres 7 de juny de 2019

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

2. Sol·licitud de compareixença d’Albert Rivera, president de Ciutadans - Partit de la 
Ciutadania, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les seves valoracions contra la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i els seus professionals. Tram. 356-00407/12. Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta en funcions de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals, el director de Televisió de Catalunya i el di-
rector de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre llur processament judicial. Tram. 
358-00004/12. Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la sol·licitud de sessió informativa.
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Punt 1 | Ordenació de les preguntes amb resposta oral als òrgans de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

I. Audiències

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

sió sobre l’audiència dels mitjans de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

Daniel Serrano Coronado, SP PPC (tram. 323-00140/12)

2. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre les dades d’audiència i de qualitat de TV3 al maig

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00144/12)

II. Organització i funcionament CCMA

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 la situa-
ció econòmica i el capital social de la Corporació

Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 322-00114/12)

4. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la viabi-
litat econòmica i la situació financera de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00116/12)

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 pro-
ducció externa i el compliment del llibre d’estil de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00117/12)

6. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la perse-
cució política als responsables de la Corporació

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00118/12)

7. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’ús de la 
Corporació com a instrument al servei de l’anterior Govern de la Generalitat

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00122/12)

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

missió sobre l’ús de TV3 com a instrument al servei de l’anterior Govern de la Ge-
neralitat

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00154/12)

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

ment en comissió sobre l’ús de Catalunya Ràdio com a instrument al servei de l’an-
terior Govern de la Generalitat

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00155/12)
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III. Programació

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

missió sobre el model de societat que promou el programa «Revolució 4.0»
Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 323-00141/12)

11. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la programació electoral i les interferències polítiques de partits i de la 
Junta Electoral Central

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00143/12)

12. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre les novetats en l’horari de migdia de la programació de TV3

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00145/12)

13. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el seguiment de la campanya electoral

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00147/12)

14. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el magazín matinal per a la nova temporada

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00149/12)

15. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre els criteris de tractament i difusió de les informacions relatives a sen-
tències judicials

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00151/12)

16. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el tractament informatiu de l’opinió d’un grup de treball que col·labora 
amb òrgans de l’ONU

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00152/12)

17. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre les tècniques emprades a TV3 per a fer escarni dels polítics constitu-
cionalistes

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00153/12)

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

en comissió sobre la participació de les dones en la programació de Catalunya Ràdio
Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC (tram. 323-00142/12)

19. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre la programació electoral i les interferències polítiques de 
partits i de la Junta Electoral Central

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00146/12)

20. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre la manera de fer front al repte del consum creixent de tele-
visió a demanda per part d’infants i adolescents

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00148/12)

21. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre els trets que definiran la graella d’estiu

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00150/12)
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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 les emi-
ssions de jornades castelleres

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00115/12)

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 la 
«Supernit a les biblioteques» i la campanya «A mi no m’enganyen»

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00119/12)

24. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els objec-
tius que s’han marcat a Catalunya Música

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 322-00120/12)

25. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el futur 
del canal Esport3 i la producció del Departament d’Esports

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 322-00121/12)
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Punt 1 | Substanciació de les preguntes amb resposta oral als òrgans 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

I. Audiències

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’audiència dels mitjans de televisió de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
323-00140/12

ANUNCI: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 39665 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Daniel Serrano Coronado, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchís Llàcer, director de Televisió de Catalunya, la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’audiència dels mitjans de televisió de la CCMA.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Daniel Serrano Coronado, diputat GP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les dades d’audiència i de qualitat de TV3 al maig
323-00144/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 39704 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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: 
– Valoració de les dades d’audiència i de qualitat de TV3 durant el mes de maig.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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II. Organització i funcionament CCMA

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

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació econòmica i el capital social de la 
Corporació
322-00114/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 39672 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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 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 situació econòmica i del capital social de la CCMA.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
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 viabilitat econòmica i la situació financera de la 
Corporació
322-00116/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39697 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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 la viabilitat econòmica i la situació financera de la Corporació.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
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 la producció externa i el compliment del llibre 
d’estil de la Corporació
322-00117/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39698 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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 la producció externa i el compliment del Llibre d’estil de la Corporació.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
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 la persecució política als responsables de la 
Corporació
322-00118/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 39701 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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 la persecució política als responsables de la CCMA.

Palau del Parlament, 4 de juny 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 l’ús de la Corporació com a instrument al servei 
de l’anterior Govern de la Generalitat
322-00122/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 39735 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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 la utilització de la CCMA com a instrument al servei de l’ex-Govern de 

la Generalitat en el seu intent de forçar la separació unilateral de Catalunya de la 
resta d’Espanya.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’ús de TV3 com a instrument al servei de l’anterior 
Govern de la Generalitat
323-00154/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 39739 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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 la utilització de TV3 com a instrument al servei de l’ex-Govern de la 

Generalitat en el seu intent de forçar la separació unilateral de Catalunya de la resta 
d’Espanya.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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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’ús de Catalunya Ràdio com a 
instrument al servei de l’anterior Govern de la Generalitat
323-00155/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 39740 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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 Saül Gor-
dillo, 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 la utilització de Catalunya Ràdio com a instrument al servei de l’ex-Go-

vern de la Generalitat en el seu intent de forçar la separació unilateral de Catalunya 
de la resta d’Espanya.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

III. Programació

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el model de societat que promou el programa 
Revolució 4.0
323-00141/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 39673 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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 Sanchís, 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 el model de societat que es promou amb el programa Revolució 4.0.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació electoral i les interferències 
polítiques de partits i de la Junta Electoral Central
323-00143/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 39703 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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: 
– Valoració de la programació electoral i de les interferències polítiques de par-

tits i de la JEC.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre les novetats en l’horari de migdia de la 
programació de TV3
323-00145/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 39705 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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 novetats en la programació en l’horari de migdia a TV3.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el seguiment de la campanya electoral
323-00147/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 39731 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
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Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa del seguiment de la campanya electoral, i concretament la 

nit electoral?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el magazín matinal per a la nova temporada
323-00149/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 39733 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com serà el proper magazine matinal que estan treballant per al nou curs?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris de tractament i difusió de les 
informacions relatives a sentències judicials
323-00151/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 39736 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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 els criteris de tractament i difusió de les informacions relatives a sen-

tències judicials.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Dossier 12

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament informatiu de l’opinió d’un grup de 
treball que col·labora amb òrgans de l’ONU
323-00152/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 39737 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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 informatiu de l’opinió d’un grup de treball que col·labora 

amb òrgans de l’ONU.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les tècniques emprades a TV3 per a fer escarni 
dels polítics constitucionalistes
323-00153/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 39738 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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 les tècniques emprades a TV3 per fer reiteradament escarni dels polítics 

constitucionalistes.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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13 Dossier

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 participació de les dones 
en la programació de Catalunya Ràdio
323-00142/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 39683 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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 Saúl Gordillo, director de Catalunya Rà-
dio, 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 participació de dones en la programació de Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la programació electoral i les 
interferències polítiques de partits i de la Junta Electoral Central
323-00146/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 39706 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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 la programació electoral i de les interferències polítiques de par-

tits i de la JEC.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Dossier 14

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la manera de fer front al 
repte del consum creixent de televisió a demanda per part d’infants i 
adolescents
323-00148/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 39732 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Mitjans Digitals, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Atès que la mainada i adolescents cada cop consumeixen més producte televi-

siu a demanda, com pensen fer front a aquest repte?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre els trets que definiran la 
graella d’estiu
323-00150/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 39734 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins trets definiran la nova graella d’estiu?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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15 Dossier

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

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les emissions de jornades castelleres
322-00115/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39696 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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 les emissions de jornades castelleres als canals de la Corporació.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
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 la «Supernit a les biblioteques» i la campanya «A 
mi no m’enganyen»
322-00119/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 39702 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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: 
– Valoració de la «Supernit a les Biblioteques» i de la campanya «A mi no m’en-

ganyen» destinades als nens i els joves.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Dossier 16

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els objectius que s’han marcat a Catalunya Música
322-00120/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 39729 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la Vicepresi-
denta 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: 
– Quins objectius s’han marcat amb els canvis esdevinguts a Catalunya Música?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el futur del canal Esport3 i la producció del 
Departament d’Esports
322-00121/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 39730 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresi-
denta 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: 
– Com es plantegen el futur del canal Esport 3 i la producció del departament 

d’esports?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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