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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 contractació de programació i continguts a productores externes
Andrea Levy Soler, SP PPC (tram. 323-00125/12)

2. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la decisió de moderar el debat electoral de TV3 amb els caps de llista de 
les eleccions generals del 2019

Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 323-00126/12)

3. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre el tractament i la difusió de les informacions relatives a sentències judicials

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00127/12)

4. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ús d’expressions i termes partidistes que indueixen a l’engany en espais 
informatius als mitjans de la Corporació

Ignacio Martín Blanco, GP Cs  (tram. 323-00129/12)

5. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre l’elaboració i difusió de publireportatges polítics a TV3

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00130/12)

6. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre l’ús de programes de TV3 per a difondre exclusivament i de manera 
excloent el discurs separatista

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00131/12)

7. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la programació de TV3 durant la campanya de les eleccions generals, la 
nit electoral i els dies posteriors

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00133/12)

8. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la gestació del projecte de la sèrie “Les de l’hoquei” i l’objectiu que es 
busca

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00136/12)

9. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre les tres dècades del TN Comarques i el seu futur

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00139/12)

Preguntes al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la CCMA

10. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre la programació de l’emissora durant la campanya de les 
eleccions generals, la nit electoral i els dies posteriors

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00134/12)

11. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre l’objectiu de retransmetre la final de futbol femenina de la 
Lliga de Campions

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00137/12)
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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 la cober-
tura informativa de les eleccions municipals del 2019

Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 322-00104/12)

13. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cober-
tura de les eleccions generals als canals i les emissores de la Corporació durant el 
període electoral

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00110/12)

14. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el treball 
en campanya electoral amb les novetats de la situació política anòmala

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 322-00112/12)

II. Organització i funcionament de la CCMA

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

missió sobre les accions judicials anunciades per directius de la Corporació contra 
Albert Rivera

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00128/12)

16. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la persecució política contra TV3 durant la campanya electoral de les 
eleccions generals

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00132/12)

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’actua-
ció del Consell de Govern davant l’incompliment dels deures professionals d’alguns 
col·laboradors de la Corporació

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00105/12)

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 reco-
manació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya de no fer publicitat del joc en 
línia a TV3

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00106/12)

19. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els 
acords amb l’Acadèmia Catalana de la Música

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00107/12)

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 despesa 
econòmica destinada a la producció externa i sobre les xifres que s’han proporcionat

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00108/12)

21. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la Junta 
Electoral central i la decisió de compensar als partits que no van donar suport a la 
manifestació del 16 de març de 2019

Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC (tram. 322-00111/12)
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22. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el man-
teniment de l’equilibri pressupostari el 2019

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 322-00113/12)

III. Audiències

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

ment en comissió sobre el resultat de l’emissora a l’Estudi general de mitjans el pri-
mer trimestre de 2019

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00135/12)

24. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre els resultats del darrer Estudi general de mitjans

Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP ERC (tram. 323-00138/12)

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les dades 
d’audiència dels canals i les emissores de la Corporació segons el darrer baròmetre 
d’opinió política del Centre d’Estudis d’Opinió

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00109/12)
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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 contractació de programació i continguts a 
productores externes
323-00125/12

ANUNCI: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 37270 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis Llàcer, director de Televisió de Catalunya, la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina opinió li mereix la contractació de programació i continguts a produc-

tores externes?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la decisió de moderar el debat electoral de TV3 
amb els caps de llista de les eleccions generals del 2019
323-00126/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37272 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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: 
– Sobre la decisió de moderar el debat electoral de TV3 amb els i les caps de llis-

ta de les eleccions generals 2019.

Palau del Parlament, 30 d’abril 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 el tractament i la difusió de les informacions 
relatives a sentències judicials
323-00127/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 37273 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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, 29 d’abril de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre l’ús d’expressions i termes partidistes 
que indueixen a l’engany en espais informatius als mitjans de la 
Corporació
323-00129/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 37275 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 d’expressions i termes clarament partidistes en espais in-

formatius dels mitjans de la CCMA que indueixen a engany a l’espectador i l’oient.

Palau del Parlament, 29 d’abril 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’elaboració i difusió de publireportatges polítics a 
TV3
323-00130/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 37276 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 emprats per l’elaboració i difusió de publireportatges polítics 

a TV3.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’ús de programes de TV3 per a difondre 
exclusivament i de manera excloent el discurs separatista
323-00131/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 37277 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 qualsevol tipus de programa a TV3 per difondre exclu-

sivament i manera excloent el discurs separatista.

Palau del Parlament, 30 d’abril 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 la programació de TV3 durant la campanya de les 
eleccions generals, la nit electoral i els dies posteriors
323-00133/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 37280 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 programació de TV3 durant la campanya electoral, la nit electoral i 

dies posteriors.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la gestació del projecte de la sèrie «Les de 
l’hoquei» i l’objectiu que es busca
323-00136/12

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

Reg. 37289 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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: 
– Com s’ha gestat el projecte de la sèrie «Les de l’hoquei» i què es busca amb 

aquest producte?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les tres dècades del TN Comarques i el seu futur
323-00139/12

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

Reg. 37292 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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, Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa de les tres dècades del TN comarques i com encaren el seu 

futur?

Palau del Parlament, 30 d’abril 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 la programació de l’emissora 
durant la campanya de les eleccions generals, la nit electoral i els 
dies posteriors
323-00134/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 37281 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 la programació de Catalunya Ràdio durant la campanya electoral, la nit 

electoral i dies posteriors.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’objectiu de retransmetre la 
final de futbol femenina de la Lliga de Campions
323-00137/12

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

Reg. 37290 i 37307/ Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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: 
– Amb quin objectiu es retransmetrà la final de la Champions femenina a la tdt?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

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

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura informativa de les eleccions 
municipals del 2019
322-00104/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37271 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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: 
– Com plantejaran la cobertura informativa de les eleccions municipals 2019?

Palau del Parlament, 30 d’abril 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 la cobertura de les eleccions generals als canals i 
les emissores de la Corporació durant el període electoral
322-00110/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 37287 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 cobertura del període electoral a les eleccions de les Corts Generals 

del 28 d’abril als canals i emissores de la Corporació.

Palau del Parlament, 29 d’abril 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 el treball en campanya electoral amb les novetats 
de la situació política anòmala
322-00112/12

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

Reg. 37293 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 ha estat treballar en aquesta campanya electoral amb totes les novetats 

esdevingudes per la situació política anòmala actual?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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II. Organització i funcionament de la CCMA

Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les accions judicials anunciades per directius de 
la Corporació contra Albert Rivera
323-00128/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 37274 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 accions judicials anunciades pel personal directiu de la CCMA con-

tra el Sr. Albert Rivera.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la persecució política contra TV3 durant la 
campanya electoral de les eleccions generals
323-00132/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 37279 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 persecució política contra TV3 durant la campanya electoral.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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13 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 l’actuació del Consell de Govern davant 
l’incompliment dels deures professionals d’alguns col·laboradors de 
la Corporació
322-00105/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 37278 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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’actuació del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals davant l’incompliment dels deures professionals d’alguns col·labora-
dors de la CCMA.

Palau del Parlament, 29 d’abril 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 la recomanació del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya de no fer publicitat del joc en línia a TV3
322-00106/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 37283 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 recomanació del CAC de no fer publicitat de joc online a TV3.

Palau del Parlament, 30 d’abril 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 acords amb l’Acadèmia Catalana de la Música
322-00107/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 37284 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 acords de la CCMA amb l’Acadèmia de la Música.

Palau del Parlament, 30 d’abril 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 la despesa econòmica destinada a la producció 
externa i sobre les xifres que s’han proporcionat
322-00108/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 37285 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 despesa econòmica de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals destinada a la producció externa i sobre les xifres, tant les proporcionades en 
resposta escrita com les accessibles al portal de Transparència de la CCMA, rela-
cionades amb aquesta qüestió.

Palau del Parlament, 29 d’abril 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 Junta Electoral central i la decisió de 
compensar als partits que no van donar suport a la manifestació del 
16 de març de 2019
322-00111/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 37288 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 la JEC i la decisió de compensar als partits que no van donar suport a la 

manifestació del 16 de març de 2019.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el manteniment de l’equilibri pressupostari el 2019
322-00113/12

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

Reg. 37294 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com afronten mantenir l’equilibri pressupostari aquest 2019 després d’ha-

ver-ho aconseguit durant el 2018?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Dossier 16

III. Audiències

Preguntes al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la CCMA

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el resultat de l’emissora a 
l’Estudi general de mitjans el primer trimestre de 2019
323-00135/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 37282 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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’EGM del primer trimestre de Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre els resultats del darrer Estudi 
general de mitjans
323-00138/12

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

Reg. 37291 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 valora els resultats del darrer EGM?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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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 les dades d’audiència dels canals i les emissores 
de la Corporació segons el darrer baròmetre d’opinió política del 
Centre d’Estudis d’Opinió
322-00109/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 37286 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 dades d’audiència dels canals i emissores de la Corporació segons el 

darrer Baròmetre d’Opinió Política del CEO.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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