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Punt 1 | Ordenació de les preguntes amb resposta oral als òrgans 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 la promoció del programa Preguntes freqüents
Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00189/12)

2. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el tractament informatiu de l’opinió d’Amnistia Internacional sobre la 
sentència del Tribunal Suprem

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00190/12)

3. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre l’entrevista a un representant d’Arran al programa Preguntes freqüents

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00191/12)

4. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre el replantejament del programa 30 minuts coincidint amb la celebració del 
trenta-cinquè aniversari

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00196/12)

5. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la satisfacció amb la qualitat dels continguts de la programació de TV3

Daniel Serrano Coronado, SP PPC (tram. 323-00200/12)

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’èxit i els podcasts dels programes Crims i Tor, tretze cases 
i tres morts

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00195/12)

7. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre les accions i els programes que representen la diversitat so-
cial de Catalunya

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00198/12)

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 repor-
tatge «Dies de Tsunami» del programa 30 minuts

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00139/12)

9. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’intent 
de denigració dels agents dels Mossos d’Esquadra a TV3

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00141/12)

10. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els pre-
paratius per a La Marató del 2019

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00143/12)
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II. Pluralisme

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’incom-
pliment reiterat del principi de pluralisme al programa Preguntes freqüents

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00140/12)

12. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el plura-
lisme als canals i les emissores de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00148/12)

III. Organització i funcionament de la CCMA

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

missió sobre les desqualificacions a TV3, al seu director i als seus professionals per 
part de polítics

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00192/12)

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 la políti-
ca de transparència de la Corporació

Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC (tram. 322-00142/12)

15. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la resin-
tonització de freqüències pel segon dividend digital i les emissions de TV3 a Cata-
lunya Nord

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00144/12)

16. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les noves 
mobilitzacions dels treballadors de Televisió de Catalunya pels assumptes laborals 
encallats

Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 322-00145/12)

17. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la manca 
de transparència i l’obligació de respondre a les sol·licituds d’informació dels dipu-
tats

Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 322-00146/12)

18. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situa-
ció financera i la viabilitat econòmica de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00147/12)

19. 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 del Llibre d’estil per part dels professionals de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00149/12)

20. 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 del contracte programa

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 322-00150/12)
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21. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’impacte 
de les vagues parcials i les mesures per a posar-hi fi

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 322-00151/12)

IV. Audiències

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

missió sobre les audiències de TV3 d’octubre i novembre i la cobertura d’esdeveni-
ments polítics excepcionals

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00193/12)

23. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre l’estratègia per a recuperar l’audiència infantil i juvenil perduda els 
darrers temps

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00197/12)

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

ment en comissió sobre les dades d’audiència de l’emissora a l’última onada de l’Es-
tudi general de mitjans

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00194/12)

25. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre el creixement d’un 22% de l’audiència de l’emissora i la ma-
nera de mantenir-lo

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00199/12)
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Punt 1 | Substanciació de les preguntes amb resposta oral als òrgans 
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 promoció del programa Preguntes freqüents
323-00189/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 52439 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 promoció del programa Preguntes Freqüents (FAQS).

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament informatiu de l’opinió d’Amnistia 
Internacional sobre la sentència del Tribunal Suprem
323-00190/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 52440 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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’Amnistia Internacional sobre la 

sentència del Tribunal Suprem contra part dels responsables separatistes que van 
intentar la derogació per la força de la Constitució i les lleis democràtiques vigents 
a Catalunya l’any 2017.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’entrevista a un representant d’Arran al programa 
Preguntes freqüents
323-00191/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 52441 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 l’entrevista d’un representant d’Arran al programa Preguntes Freqüents 

(FAQS).

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el replantejament del programa 30 minuts 
coincidint amb la celebració del trenta-cinquè aniversari
323-00196/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 52456 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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: 
– Acabem de celebrar el 35è aniversari del 30 minuts, i s’ha aprofitat per replan-

tejar el programa. Amb quin objectiu?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la satisfacció amb la qualitat dels continguts de la 
programació de TV3
323-00200/12

ANUNCI: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 52471 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 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: 
– Està satisfet amb la qualitat dels continguts de tota la programació de TV3?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC

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’èxit i els podcasts dels 
programes Crims i Tor, tretze cases i tres morts
323-00195/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 52448 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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: 
– Sobre l’èxit del programa Crims, de Carles Porta, i els podcasts del programa 

i de l’anterior, Tor.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat



CCMA 16
29 de novembre de 2019

Dossier 8

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les accions i els programes 
que representen la diversitat social de Catalunya
323-00198/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 52458 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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: 
– A través de quines accions i programes representen la diversitat i transversali-

tat social del país?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada 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 reportatge «Dies de Tsunami» del programa 30 minuts
322-00139/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 52436 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 programa 30 minuts: «Dies de Tsunami».

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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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’intent de denigració dels agents dels Mossos 
d’Esquadra a TV3
322-00141/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 52438 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 l’intent de denigració i humiliació dels agents dels cos de Mossos d’Es-

quadra per part de TV3.

Palau del Parlament, 25 de novembre 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 els preparatius per a La Marató del 2019
322-00143/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 52443 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 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 preparatius per a la Marató 2019.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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II. Pluralisme

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

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’incompliment reiterat del principi de pluralisme 
al programa Preguntes freqüents
322-00140/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 52437 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 reiterat incompliment del principi de pluralisme polític i ideològic del 

programa Preguntes Freqüents (FAQS).

Palau del Parlament, 25 de novembre 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 pluralisme als canals i les emissores de la 
Corporació
322-00148/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 52452 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 pluralisme als canals i emissores de la Corporació Catalana de Mit-

jans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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III. 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 les desqualificacions a TV3, al seu director i als 
seus professionals per part de polítics
323-00192/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 52445 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 desqualificacions a TV3, el seu director i els seus professionals per 

part de determinats candidats i dirigents polítics.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

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 política de transparència de la Corporació
322-00142/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 52442 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la política de transparència de la CCMA.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la resintonització de freqüències pel segon 
dividend digital i les emissions de TV3 a Catalunya Nord
322-00144/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 52444 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 resintonització de freqüències pel segon dividend digital i les emi-

ssions de TV3 a la Catalunya Nord.

Palau del Parlament, 26 de novembre 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 les noves mobilitzacions dels treballadors de 
Televisió de Catalunya pels assumptes laborals encallats
322-00145/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 52449 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 les noves mobilitzacions de treballadors/es de TVC per temes laborals 

encallats.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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13 Dossier

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la manca de transparència i l’obligació de 
respondre a les sol·licituds d’informació dels diputats
322-00146/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 52450 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 manca de transparència i de compliment de l’obligació de respondre a 

les sol·licituds d’informació dels diputats/des.

Palau del Parlament, 26 de novembre 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 situació financera i la viabilitat econòmica de la 
Corporació
322-00147/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 52451 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 la situació financera i la viabilitat econòmica de la Corporació.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Dossier 14

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 del Llibre d’estil per part dels 
professionals de la Corporació
322-00149/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 52453 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 compliment del Llibre d’estil de la Corporació per part dels i les seves 

professionals.

Palau del Parlament, 26 de novembre 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 situació del contracte programa
322-00150/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 52454 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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: 
– En quina situació es troba el contracte programa?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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15 Dossier

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’impacte de les vagues parcials i les mesures per 
a posar-hi fi
322-00151/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 52455 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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: 
– Quin impacte tenen les vagues parcials i què s’està fent per acabar-les?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

IV. Audiències

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències de TV3 d’octubre i novembre i la 
cobertura d’esdeveniments polítics excepcionals
323-00193/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 52446 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 audiències de TV3 dels mesos d’octubre i novembre i la cobertura 

d’esdeveniments polítics excepcionals.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Dossier 16

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’estratègia per a recuperar l’audiència infantil i 
juvenil perduda els darrers temps
323-00197/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 52457 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 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 estratègia tenen prevista per recuperar l’audiència infantil i juvenil per-

duda els darrers temps?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada 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 dades d’audiència de 
l’emissora a l’última onada de l’Estudi general de mitjans
323-00194/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 52447 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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 dades d’audiència de Catalunya Ràdio en l’última onada de 

l’Estudi General de Mitjans (EGM).

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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17 Dossier

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre el creixement d’un 22% de l’audiència de 
l’emissora i la manera de mantenir-lo
323-00199/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 52459 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.11.2019

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: 
– Quina valoració fa del creixement de Catalunya Ràdio del 22% i com mantin-

dran aquests resultats?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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