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Sessió 1 de la CCMA

La sessió de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) s’obre a un quart de sis de la tarda i catorze minuts. Presideix la presi-
denta del Parlament, la qual és assistida pel secretari general.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Antoni Castellà i Clavé, Jordi Cumi-
nal i Roquet, Natàlia Figueras i Pagès, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Marta Pascal i Cap-
devila, Roger Torrent i Ramió, Jordi Turull i Negre, Teresa Vallverdú Albornà i Alba Vergés i 
Bosch, pel G. P. de Junts pel Sí; Carlos Carrizosa Torres, Fernando de Páramo Gómez, Da-
vid Mejía Ayra i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert i David 
Pérez Ibáñez, pel G. P. Socialista; Jéssica Albiach Satorres i Marta Ribas Frías, pel G. P. de 
Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González i Santi Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit 
Popular de Catalunya, i Albert Botran i Pahissa, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Constitució de la comissió (tram. 412-00006/11).
2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament).
3. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la comissió.

La presidenta del Parlament

S’obre la sessió.

Constitució de la comissió

412-00006/11

Anem a constituir la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.

Algun grup notifica substitucions per a aquesta sessió?

Santi Rodríguez i Serra

Sí, jo mateix, Santi Rodríguez, substitueixo la diputada Andrea Levy.

Jordi Cuminal i Roquet

A Junts pel Sí, l’Alba Vergés substitueix el senyor Sabrià, i el senyor Turull, l’Albert 
Batalla.

La presidenta del Parlament

D’acord amb l’article 49.2 del Reglament, la presidència d’aquesta comissió corres-
pon al Grup Parlamentari de Ciutadans, que ha designat president el senyor David Me-
jía Ayra.

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

La comissió ratifica aquesta proposta? (Veus de fons. Rialles.)
Ho dono per ratificat. (Rialles.)

Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària 
de la comissió

Cal procedir ara a l’elecció de la resta de membres de la Mesa.
D’acord amb els antecedents i l’article 99.3 del Reglament, l’elecció es pot fer per 

assentiment si tots els grups hi estan d’acord, atès que hi ha una única candidatura per 
a cada lloc a proveir.

La candidata proposada per a la vicepresidència, que correspon al Grup Parlamenta-
ri de Junts pel Sí, és la senyora Teresa Vallverdú i Albornà. I la candidata proposada per 
a la secretaria, que també correspon al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, és la senyora 
Natàlia Figueras i Pagès.
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Es poden considerar, la vicepresidenta i la secretària, elegides per assentiment? 
(Veus de fons. Rialles. Pausa.)

Per tant, la composició definitiva de la Mesa és: president, senyor David Mejía Ayra; 
vicepresidenta, senyora Teresa Vallverdú i Albornà, i secretària, senyora Natàlia Figue-
ras i Pagès.

Prego a les persones que han estat elegides que ocupin el seu lloc a la Mesa.
Moltes gràcies, molt bona tarda, i aquesta és l’última per avui, molt bona feina.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)

El president de la comissió (David Mejía Ayra)

Bé, bona tarda a tots i a totes, diputats i diputades. Agrair en nom de tots els mem-
bres de la Mesa la vostra confiança per formar part d’aquesta presidència d’aquesta co-
missió.

Ens agradaria transmetre la voluntat d’exercir les nostres responsabilitats de la ma-
nera més imparcial possible, així com també vetllar perquè els nostres mitjans públics 
siguin un exemple de pluralitat i siguin un exemple de neutralitat a l’hora de fer la seva 
tasca. I estic segur, i així ho espero, que entre tots plegats farem una bona feina de 
supervisió, de control i d’avaluació de l’actuació dels nostres mitjans a Catalunya.

Tal com van acordar la Mesa i la Junta de Portaveus, en principi aquesta comissió 
tindrà una periodicitat d’una vegada el mes. Seria el segon divendres de cada mes. En 
tot cas, si hi hagués algun tipus de modificació o alguna incidència, doncs, la comuni-
caríem com mana.

Així doncs, per part nostra res més a dir. Si hi ha alguna qüestió... I si no, doncs, 
bona tarda –em sembla que ja acabem.

I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i tres minuts. 
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