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Sessió 14, divendres 5 de juliol de 2019

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals

2. Proposta de resolució sobre la difusió de discursos de l’odi als mitjans de comuni-
cació públics. Tram. 250-00709/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 279, 
13; esmenes: BOPC 308, 10).

3. Proposta de resolució sobre la petició de dimissió d’una consellera del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya. Tram. 250-00789/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat 
i votació (text presentat: BOPC 324, 28).
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Dossier 2

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 contingut dels programes divulgatius i de reportatges
Daniel Serrano Coronado, SP PPC (tram. 323-00156/12)

2. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el balanç de la temporada pel que fa a informatius i programes de TV3

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00157/12)

3. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la programació d’estiu de TV3

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00159/12)

4. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre el temps dedicat a la denúncia d’una agressió d’una mestra a una alumna 
en una escola de Terrassa (Vallès Occidental) i el dedicat a desmentir la notícia

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00162/12)

5. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre el tractament de la llengua a l’educació en el programa “Llenguaferits”

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00163/12)

6. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la missió de servei públic del programa “Llenguaferits”

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00164/12)

7. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comis-
sió sobre la utilització d’expressions partidistes en els informatius de TV3

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00165/12)

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

ment en comissió sobre el balanç de la temporada pel que fa a informatius i progra-
mes de Catalunya Ràdio

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00160/12)

9. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre la transmissió de la diada castellera de Sant Joan de Valls 
(Alt Camp)

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00171/12)

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesu-
res per a fer atractius els continguts audiovisuals en català per al públic jove

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 322-00125/12)

II. Organització i funcionament de la CCMA
Preguntes al director de Televisió de Catalunya
11. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-

missió sobre el menyspreu de TV3 a les institucions democràtiques de l’estat de dret
Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 323-00166/12)

12. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la valoració relativa a objectivitat i pluralitat informativa atorgada en 
la darrera enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00168/12)
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13. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures per a millorar el tractament informatiu dels infants

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00170/12)

14. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre les condicions de treball de la secció d’esports

Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC (tram. 323-00167/12)

15. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en co-
missió sobre la situació del Departament d’Esports

Marta Ribas Frías, GP CatECP (tram. 323-00173/12)

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 l’obtenció del premi Comunicació 2019 de l’Associació de 
Publicacions Periòdiques en Català

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 323-00169/12)

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 la previ-
sió de tancament econòmic

Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 322-00123/12)

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 políti-
ca retributiva de l’ens

Ignacio Martín Blanco, GP Cs (tram. 322-00124/12)

19. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els in-
gressos per publicitat

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units (tram. 322-00127/12)

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 gestió 
financera

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units  (tram. 322-00128/12)

21. Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els objec-
tius del Consell Professional de Continguts i Programes d’Entreteniment i Culturals

Raquel Sans Guerra, GP ERC (tram. 322-00126/12)

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

missió sobre l’audiència de TV3
Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00158/12)

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 la darrera onada de l’Estudi General de Mitjans
Josep Riera i Font, GP JxCat (tram. 323-00161/12)

24. Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre les dades d’audiència de la segona onada de l’Estudi Gene-
ral de Mitjans

David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units  (tram. 323-00172/12)
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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 contingut dels programes divulgatius i de 
reportatges
323-00156/12

ANUNCI: DANIEL SERRANO CORONADO, SP PPC

Reg. 41666 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre el contingut dels programes divulgatius i de reportatges. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el balanç de la temporada pel que fa a informatius 
i programes de TV3
323-00157/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, GP JXCAT

Reg. 41687 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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:
– Balanç de temporada de TV3 en informatius i programes.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació d’estiu de TV3
323-00159/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, GP JXCAT

Reg. 41689 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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 d’estiu de TV3.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el temps dedicat a la denúncia d’una agressió 
d’una mestra a una alumna en una escola de Terrassa (Vallès 
Occidental) i el dedicat a desmentir la notícia
323-00162/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, GP CS

Reg. 41693 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya la siguiente pregunta, para 
que le sea respondida oralmente ante la Comisión. 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Sobre los minutos dedicados en la programación de TV3 a la denuncia por la 

agresión a una alumna de Terrassa por parte de su maestra y los minutos dedicados 
a desmentir la noticia de la denuncia por la agresión a una alumna de Terrassa por 
parte de su maestra. 

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament de la llengua a l’educació en el 
programa Llenguaferits
323-00163/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, GP CS

Reg. 41694 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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 de la llengua a l’educació al programa Llenguaferits. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la missió de servei públic del programa 
Llenguaferits
323-00164/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, GP CS

Reg. 41695 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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 missió de servei públic audiovisual que TV3 ha perseguit amb el pro-

grama Llenguaferits. 

Palau del Parlament, 1 de juliol 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 utilització d’expressions partidistes en els 
informatius de TV3
323-00165/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, GP CS

Reg. 41696 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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 reiterada i intencionada utilització d’expressions partidistes en espais 

informatius de TV3 tot i conèixer que serveixen per enganyar els espectadors. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

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

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el balanç de la temporada pel 
que fa a informatius i programes de Catalunya Ràdio
323-00160/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, GP JXCAT

Reg. 41690 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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:
– Balanç de la temporada de Catalunya Ràdio en informatius i programes.

Palau del Parlament, 2 de juliol 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 la transmissió de la diada 
castellera de Sant Joan de Valls (Alt Camp)
323-00171/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, GP ERC

Reg. 41704 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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:
– Una de les apostes castelleres d’aquest estiu a Catalunya Ràdio és la retrans-

missió de les cites castelleres. Per Sant Joan, a Valls, va tenir lloc la primera. Quina 
valoració en fan? 

Palau del Parlament, 28 de juny 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 les mesures per a fer atractius els continguts 
audiovisuals en català per al públic jove
322-00125/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, GP ERC

Reg. 41699 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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:
– Els mitjans de comunicació de la CCMA han estat eines fonamentals per a la 

supervivència del català. Com pensen continuar sent-t’ho davant del canvi d’hàbits 
de consum de continguts audiovisuals per part dels joves? Què tenen previst per 
atraure aquest públic?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada 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 el menyspreu de TV3 a les institucions 
democràtiques de l’estat de dret
323-00166/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, GP CS

Reg. 41697 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya la siguiente pregunta, para 
que le sea respondido oralmente ante la Comisión. 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Sobre el desprecio de TV3 a las instituciones democráticas de nuestro estado 

social y democrático de derecho cuya actuación es necesaria para el mantenimiento 
de una sociedad democrática. 

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració relativa a objectivitat i pluralitat 
informativa atorgada en la darrera enquesta del Centre d’Estudis 
d’Opinió
323-00168/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, GP ERC

Reg. 41701 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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 Televició 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:
– Segons el CEO, TV3 és el canal preferit tant per a l’entreteniment com per a la 

informació, així com rep molt bona valoració pel que fa a objectivitat i pluralitat in-
formativa. Com pensen continuar treballant perquè aquesta avaluació continuï sent 
així de positiva?

Palau del Parlament, 28 de juny 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 les mesures per a millorar el tractament informatiu 
dels infants
323-00170/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, GP ERC

Reg. 41703 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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 mesures pensen prendre per millorar envers el tractament informatiu 

dels infants als mitjans de comunicació, en la línia de l’informe del Síndic de maig 
del 2019?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les condicions de treball de la secció d’esports
323-00167/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, SP CUP-CC

Reg. 41698 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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 Vicent Sanchis, director de TVC, la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió. 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre les condicions de treball en la secció d’esports. 

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la situació del Departament d’Esports
323-00173/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, GP CATECP

Reg. 41711 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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-
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lament, presenta a Vicent Sanchís, director de TVC la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió. 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre la situació del Departament d’Esports.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP CatECP

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’obtenció del premi 
Comunicació 2019 de l’Associació de Publicacions Periòdiques en 
Català
323-00169/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, GP ERC

Reg. 41702 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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:
– Com interpreten que se’ls hagi atorgat el Premi Comunicació 2019 de l’APPEC?

Palau del Parlament, 28 de juny 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 la previsió de tancament econòmic
322-00123/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, GP JXCAT

Reg. 41686 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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 previsió de tancament econòmic de la CCMA.

Palau del Parlament, 2 de juliol 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 la política retributiva de l’ens
322-00124/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, GP CS

Reg. 41692 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Sobre la política retributiva de la CCMA. 

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els ingressos per publicitat
322-00127/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, GP PSC-UNITS

Reg. 41705 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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 els ingressos publicitaris de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals. 

Palau del Parlament, 2 de juliol 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 gestió financera
322-00128/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 41706 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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 gestió financera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

Palau del Parlament, 1 de juliol 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 els objectius del Consell Professional de 
Continguts i Programes d’Entreteniment i Culturals
322-00126/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, GP ERC

Reg. 41700 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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 és l’objectiu del nou òrgan Professional de Continguts i Programes d’En-

treteniment i Culturals, que és pioner a tot l’Estat?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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III. Audiències
Preguntes al director de Televisió de Catalunya

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’audiència de TV3
323-00158/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, GP JXCAT

Reg. 41688 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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 l’audiència del mes de juny de TV3 i del global de la temporada.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

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 darrera onada de l’Estudi 
General de Mitjans
323-00161/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, GP JXCAT

Reg. 41691 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

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’última onada d’audiències de l’EGM.

Palau del Parlament, 1 de juliol 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 les dades d’audiència de la 
segona onada de l’Estudi General de Mitjans
323-00172/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, GP PSC-UNITS 

Reg. 41707 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió. 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Valoració sobre les darreres dades d’audiència corresponents a la segona onada 

de l’Estudi General de Mitjans. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA, GP PSC-Units
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la difusió de discursos de l’odi als 
mitjans de comunicació públics
250-00709/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 30976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució contra la difusió de 
discursos de l’odi als mitjans de comunicació públics, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els mitjans de comunicació públics són un servei pagat amb els diners de tots els 

ciutadans. Es tracta d’un servei públic de tots i on tothom s’ha de sentir representat 
i, sobretot, respectat.

No és acceptable que cap treballador o col·laborador de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, ja sigui intern o extern, es dediqui a insultar a catalans ni 
a escampar el seu odi mitjançant expressions masclistes i homòfobes.

Malauradament, tenim un cas de reiteració d’aquests insults en un dels actors del 
programa Polònia, de TV3. Veiem alguns exemples: 

1. Tuits sobre Inés Arrimadas: 
– «Bon viatge a Waterloo!!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam... 

allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respec-
tats!)

– «Quan la Inés va en ruta, / les pilotes fora, xuta, / dels fangars en surt bruta, / 
esquitxada, gens eixuta. / Es disfressa dins la gruta, / en demòcrata es transmuta, / 
somia que vots escruta / i crida –meus!– la mala puta.»

– «No us passa que quan hi ha un moscardot a un lloc, eviteu entrar-hi? Doncs el 
mateix em passa amb depèn qui...» (Piulada en resposta a un comentari sobre Inés 
Arrimadas).

2. Tuit sobre Cs: 
– «Tontets! Ja hi torna a ser! I posarem tants llaços i pancartes fins que hi que-

deu enterrats».
3. Tuit sobre Manuel Valls: 
– «MV és un malparit, cuc de claveguera, tros de cagarro i tots els adjectius que 

es vulgui... exactament igual que l’IBEX que el va parir».
4. Tuit sobre Jordi Cañas:
– «Primer: Jorge Cañas NO és un “senyor”. És un feixista. / Segon: Jorge Cañas 

NO és un “senyor”. És un feixista. / Tercer: De porc i de senyor se’n ve de merda.»
5. Tuits sobre Miquel Iceta: 
– «Hi ha bombolles de sabó. Hi ha bombolles de gas. Hi ha bombolles d’oxigen. 

Hi ha bombolla immobiliària... I després hi ha la bombolleta ballarina: és com aque-
lla llufa a la banyera que balla dins l’aigua escampant tuf putrefacte després d’una 
mala digestió pseudo-socialista».

– «Sí sí sí... però la pregunta que interessa a tothom és: aprendreu a ballar com 
la “bomboneta càmping gas».
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És inadmissible que els diners públics serveixin per pagar –encara que sigui mit-
jançant una productora– a una persona que fa del discurs de l’odi la seva via d’ex-
pressió a Twitter. La llibertat d’expressió és fonamental en qualsevol democràcia, 
però els diners dels ciutadans no poden pagar la difusió d’insults i encara menys de 
insults masclistes i homofòbics.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Instar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a no con-

tractar persones o a rescindir el contracte d’aquelles que difonen un discurs de l’odi, 
especialment contra les dones i el col·lectiu LGTBI.

2) Instar a la CCMA a no contractar a productores o a rescindir el contracte quan 
aquestes o els seus empleats difonen un discurs de l’odi, especialment contra les do-
nes i el col·lectiu LGTBI.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35757 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 05.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35757)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa de tot el text en un únic punt

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
Sol·licitar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a no con-

tractar persones que difonen un discurs de l’odi, especialment contra les dones i les 
persones LGTBI, i rescindir el contracte de les que ho fan, d’acord amb el que pre-
veu el Llibre d’estil de la CCMA.
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la petició de dimissió d’una consellera 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
250-00789/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 37136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, i els diputats i diputades del Grup Parlamenta-

ri Republicà sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la petició de di-
missió d’una consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent; i sol·liciten que la Mesa del Parlament 
acordi que la mateixa es tramiti per procediment d’urgència, d’acord amb el que es-
tableix l’article 107 del Reglament del Parlament: 

Exposició de motius
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) és un òrgan independent que, 

entre d’altres, ha de vetllar pel pluralisme polític, la neutralitat i l’honestedat infor-
mativa com estableix la llei que regula el seu funcionament en l’article primer.

Així mateix a l’article sisè de la llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya, regula que els membres del CAC tenen dedicació exclusiva, 
que han d’actuar amb plena independència i que no poden tenir cap tipus d’interès 
–ni directe ni indirecte– en la indústria audiovisual i els mitjans de comunicació.

Malgrat aquesta imprescindible necessitat d’independència i neutralitat per a 
exercir les funcions de conseller/a del CAC, hem pogut veure com: 

El 13 de de desembre de 2018 la consellera del CAC Eva Parera decideix parti-
cipar a un acte del candidat de Ciutadans a l’alcaldia de Barcelona i demana el vot 
per aquesta candidatura.

El 7 de març de 2019 s’anuncia que la consellera del CAC Eva Parera serà la nú-
mero 4 d’aquesta candidatura que presenta el partit política Ciutadans.

El 27 de març de 2019 la consellera del CAC Eva Parera és designada com a por-
taveu de la citada candidatura, esdevenint la cara i la veu d’aquest projecte polític, 
tenint un destacat paper en relació amb els mitjans de comunicació i actes públics.

El 24 d’abril de 2019 es proclamen oficialment les candidatures a les eleccions 
municipals on queda reflectida que la consellera del CAC Eva Parera ocupa un lloc 
destacat en la candidatura Barcelona pel Canvi - Ciutadans.

Durant tot aquests mesos, a més, la consellera del CAC Eva Parera ha realitzat 
diverses entrevistes i atencions als mitjans de comunicació, malgrat que per la seva 
responsabilitat com a consellera ha de fiscalitzar. De la mateixa manera, hem pogut 
veure llegit i escoltar diverses declaracions de la senyora Eva Parera atacant a altres 
projectes polítics mentre que, justament, per la seva responsabilitat ha de garantir el 
pluralisme i la neutralitat política en l’àmbit audiovisual.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Reprova la consellera del CAC Eva Parera, que durant els darrers mesos ha 

vulnerat de manera reiterada els requisits exigits per la llei per desenvolupar aquest 
càrrec així com el propi codi ètic i de conducta del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya.
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2. Exigeix la dimissió immediata de la senyora Eva Parera com a consellera del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Sergi Sabrià i Benito, president; Gerard Gó-

mez del Moral i Fuster, portaveu adjunt; Jordi Albert i Caballero, Eva Baró Ramos, 
Ferran Civit i Martí, Jenn Díaz Ruiz, Najat Driouech Ben Moussa, Gemma Espi-
gares Tribó, Montserrat Fornells i Solé, Irene Fornós Curto, Josep M. Jové i Lladó, 
M. Assumpció Laïlla i Jou, Noemí Llauradó Sans, Lluïsa Llop i Fernàndez, Ernest 
Maragall i Mira, Jordi Orobitg i Solé, Mònica Palacín París, Rut Ribas i Martí, J. 
Lluís Salvadó i Tenesa, Marc Sanglas i Alcantarilla, Raquel Sans Guerra, Bernat 
Solé i Barril, Francesc Viaplana Manresa, Marta Vilalta i Torres, Ruben Wagens-
berg Ramon, Adriana Delgado i Herreros, diputats, GP ERC
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