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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 el funcionament i l’audiència del programa Planta baixa
Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00201/12)

2. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre el format de llarga durada d’El foraster i d’El suplent

Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00202/12)

3. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la banalització de la violència per part de TV3

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00205/12)

4. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el tractament informatiu d’una notícia relativa al nivell de català dels 
alumnes d’educació secundària

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00206/12)

5. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la difusió del discurs nacionalista supremacista i excloent per part de TV3

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00207/12)

6. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la hispanofòbia al programa «Tot es mou»

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00208/12)

7. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre les novetats en la retransmissió de la Cavalcada de Reis del 2020

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00211/12)

8. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ampliació de la programació de l’oferta de música en directe

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00212/12)

9. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre els continguts de la programació de TV3

Daniel Serrano Coronado, SP PPC (tram. 323-00215/12)

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 temporada castellera a Catalunya Ràdio
Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00213/12)

11. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre l’objectiu de la setmana de suport al teatre de Catalunya 
Ràdio

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00214/12)

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre La Ma-
rató del 2019

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00152/12)

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 difusió 
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de missatges i piulades dels teleespectadors dins de la programació en directe dels 
canals de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00158/12)

14. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’anàlisi 
del nou format de La Marató

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 322-00161/12)

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 afirmacions xenòfobes de col·laboradors de TV3
Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00209/12)

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

ment en comissió sobre el millorament de les emissions de Catalunya Ràdio al Baix 
Ebre

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00203/12)

17. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre l’anàlisi qualitativa de l’audiència dels mitjans digitals de la 
Corporació

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00204/12)

18. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre el fet que periodistes de Catalunya Ràdio insereixin promo-
cions comercials d’entitats financeres en llurs intervencions

Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 323-00210/12)

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la respos-
ta de la Unió Europea de Radiodifusió a la petició d’integració

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00153/12)

20. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el menys-
teniment de les institucions democràtiques per part de TV3

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00154/12)

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 políti-
ca de transparència de la Corporació i el deure de control pel Parlament

Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC (tram. 322-00155/12)

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 ac-
cions previstes pel que fa a la investigació d’una presumpta desviació de diners de 
TV3 en la trama del 3%

Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 322-00159/12)

23. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les rela-
cions de la Corporació amb projectes i organismes internacionals

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 322-00160/12)
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III. Pluralisme

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el plura-
lisme als canals de televisió de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00156/12)

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 plura-
lisme a les emissores de ràdio de la Corporació

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00157/12)
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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 el funcionament i l’audiència del programa Planta 
baixa
323-00201/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, GP JXCAT

Reg. 54116 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 del funcionament i les audiències del programa Planta Baixa.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Josep Riera i Font, diputat del GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el format de llarga durada d’El foraster i d’El 
suplent
323-00202/12

ANUNCI: RIERA I FONT, GP JXCAT

Reg. 54117 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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:
– Anàlisi del format d’èxit de llarga durada El Foraster i del recent El Suplent.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Josep Riera i Font, diputat del GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la banalització de la violència per part de TV3
323-00205/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, GP CS

Reg. 54128 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 banalització de la violència per part de TV3. 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat del GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament informatiu d’una notícia relativa al 
nivell de català dels alumnes d’educació secundària
323-00206/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, GP CS

Reg. 54129 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 realitzat per TV3 en una noticia relativa al ni-

vell de català dels alumnes d’educació secundària a Catalunya. 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat del GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la difusió del discurs nacionalista supremacista i 
excloent per part de TV3
323-00207/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, GP CS

Reg. 54130 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 difusió del discurs nacionalista supremacista i excloent per part 

de TV3. 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat del GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la hispanofòbia al programa Tot es mou
323-00208/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, GP CS

Reg. 54131 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 capteniment del director de Televisió de Catalunya envers la hispanofò-

bia al programa Tot es mou de TV3.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat del GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les novetats en la retransmissió de la Cavalcada 
de Reis del 2020
323-00211/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, GP ERC

Reg. 54142 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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:
– Quines novetats trobarem en la retransmissió de la Cavalcada de Reis del 2020?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada del GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’ampliació de la programació de l’oferta de 
música en directe
323-00212/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, GP ERC

Reg. 54143 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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:
– Es plantegen ampliar l’oferta en la programació amb música en directe?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada del GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els continguts de la programació de TV3
323-00215/12

ANUNCI: DANIEL SERRANO CORONADO, SP PPC

Reg. 54147 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 Llàcer, director de TV3, la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió. 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre els continguts de la programació de TV3.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Daniel Serrano Coronado, diputat del 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 la temporada castellera a 
Catalunya Ràdio
323-00213/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, GP ERC

Reg. 54144 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 fan de la temporada castellera a Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada del GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’objectiu de la setmana de 
suport al teatre de Catalunya Ràdio
323-00214/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, GP ERC

Reg. 54145 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 objectius persegueixen amb la setmana de suport al teatre de Catalunya 

Ràdio?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada del 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 La Marató del 2019
322-00152/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, GP JXCAT

Reg. 54114 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 Marató 2019.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Josep Riera i Font, diputat del 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 difusió de missatges i piulades dels 
teleespectadors dins de la programació en directe dels canals de la 
Corporació
322-00158/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, GP PSC-UNITS

Reg. 54137 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 difusió de missatges i piulades dels teleespectadors dins de la progra-

mació en directe dels canals de la Corporació. 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA del GP PSC-Units



CCMA 17
20 de desembre de 2019

11 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’anàlisi del nou format de La Marató
322-00161/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, GP ERC

Reg. 54141 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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:
– Quina anàlisi fan del nou format estrenat enguany de La Marató?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada del GP ERC

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 afirmacions xenòfobes de col·laboradors de TV3
323-00209/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, GP CS

Reg. 54132 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 capteniment del director de Televisió de Catalunya envers les afirma-

cions xenòfobes de col·laboradors de TV3. 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat del 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 el millorament de les 
emissions de Catalunya Ràdio al Baix Ebre
323-00203/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, GP JXCAT

Reg. 54118 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 millora de les emissions de Catalunya Ràdio al Baix Ebre.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Josep Riera i Font, diputat del GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’anàlisi qualitativa de 
l’audiència dels mitjans digitals de la Corporació
323-00204/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, GP JXCAT

Reg. 54119 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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:
– Anàlisi qualitativa de les audiències dels mitjans digitals de la CCMA.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Josep Riera i Font, diputat del GP JxCat
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el fet que periodistes de 
Catalunya Ràdio insereixin promocions comercials d’entitats 
financeres en llurs intervencions
323-00210/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, GP CATECP

Reg. 54139 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 Saül Gordillo, 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 és la seva opinió sobre el fet que periodistes de Catalunya Ràdio inserei-

xin de viva veu promocions comercials d’entitats financeres en les seves alocucions?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del GP CatECP

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 resposta de la Unió Europea de Radiodifusió a 
la petició d’integració
322-00153/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, GP JXCAT

Reg. 54115 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 resposta de la Unió Europea de Radiodifusió (UER) a la petició d’in-

tegració de la CCMA.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Josep Riera i Font, diputat del 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 el menysteniment de les institucions 
democràtiques per part de TV3
322-00154/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, GP CS

Reg. 54127 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 menysteniment de les institucions democràtiques per part de TV3. 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat del 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 política de transparència de la Corporació i el 
deure de control pel Parlament
322-00155/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, SP CUP-CC

Reg. 54134 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 política de transparència de la CCMA i el deure de seguiment de con-

trol del Parlament. 

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del 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 les accions previstes pel que fa a la investigació 
d’una presumpta desviació de diners de TV3 en la trama del 3%
322-00159/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, GP CATECP

Reg. 54138 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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:
– Quines accions pensen portar a terme respecte sobre el cas que investigació 

una presumpta desviació de diners de TV3 en la trama del 3%?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 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 les relacions de la Corporació amb projectes i 
organismes internacionals
322-00160/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, GP ERC

Reg. 54140 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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:
– Quines son les relacions de la CCMA amb projectes i organismes de caràcter 

internacional?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada del GP ERC
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III. 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 el pluralisme als canals de televisió de la 
Corporació
322-00156/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, GP PSC-UNITS

Reg. 54135 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 a TV3 i en els altres canals de televisió de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA del 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 pluralisme a les emissores de ràdio de la 
Corporació
322-00157/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, GP PSC-UNITS

Reg. 54136 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.12.2019

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 a Catalunya Ràdio i a les altres emissores de ràdio de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA del GP PSC-Units
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