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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 dos quarts de dues del migdia. Presideix la presidenta del 

Parlament, la qual és assistida pel secretari general i el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Eva Candela Lopez, Rocio Garcia Pérez, David Pérez 

Ibáñez i Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Ana Balsera i Marín, 

Jenn Díaz Ruiz, Engelbert Montalà i Pla i Raquel Sans Guerra, pel G. P. d’Esquerra Republi-

cana; Francesc de Dalmases i Thió, Glòria Freixa i Vilardell, Mònica Sales de la Cruz i Fran-

cesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Alberto Tarradas Paneque, pel G. P. de 

VOX en Cataluña; Xavier Pellicer Pareja, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 

Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, pel G. P. d’En Comú Podem; Anna Grau Arias, 

pel G. P. de Ciutadans, i Lorena Roldán Suárez, pel G. Mixt.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 412-00006/13). 

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

Molt bona tarda. A l’hora prevista per la convocatòria, obrim la sessió de la cons-
titució de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, que té com a primer punt de l’ordre del dia, justament, la sessió 
constitutiva. 

Constitució de la comissió
412-00006/13

I, per tant, abans de prosseguir demanaria als grups parlamentaris si algú ha de 
comunicar alguna substitució. (Pausa.) Sí, senyora Sans?

Raquel Sans Guerra

Sí, voldria comunicar la substitució del diputat Ruben Wagensberg per la dipu-
tada Anna Balsera.

La presidenta del Parlament

Moltes gràcies. Senyora Silva...

Beatriz Silva Gallardo

Presidenta, quería comunicar la substitución de la diputada Alícia Romero por 
la diputada Eva Candela.

La presidenta del Parlament

Perfecte. Alguna altra substitució? (Pausa.) Senyor Cid...

David Cid Colomer

Sí, jo mateix voldria comunicar la substitució de la diputada Susanna Segovia, 
en aquest cas, per mi mateix.

La presidenta del Parlament

Perfecte. Doncs prenem nota de les substitucions i donaríem per constituïda 
aquesta comissió.
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Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

Passem ara al segon punt de l’ordre del dia, que és la ratificació del president o 
presidenta proposat pel grup parlamentari.

D’acord amb l’article 49.2 del Reglament, i amb els acords de la Mesa i la Junta 
del dia 20 d’abril, correspon la Presidència d’aquesta comissió al Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, que ha proposat com a president el senyor David 
Pérez Ibáñez. Podem considerar ratificada aquesta proposta per assentiment? (Alber-
to Tarradas Paneque demana per parlar.) Sí, senyor Tarradas.

Alberto Tarradas Paneque

No, nosotros no vamos a ratificar la presidencia de esta comisión, más que nada 
porque no se ha tenido en cuenta a esta formación política, no se ha cumplido por 
los criterios de proporcionalidad en cuanto a la repartición de les presidencias de las 
comisiones y eso, pues, ha sido dar la espalda ya no solo a un grupo parlamentario, 
sino a más de 200.000 catalanes, que están hoy aquí también representados y que 
merecen también el trato correspondiente.

Entonces, dicho lo cual, pedimos que se vote, porque no vamos a ratificar esta 
presidencia.

Gracias.

La presidenta del Parlament

Per tant, procedirem a la votació a mà alçada de la proposta de president que ens 
fa el Grup Socialistes i Units per Avançar.

Vots a favor de la presidència del senyor David Pérez?
Vots en contra?
Abstencions?
(Veus de fons.) Per 14 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions queda ratificat el 

senyor David Pérez com a president d’aquesta comissió. (Veus de fons.) És que jo crec 
que hi havia... És un vot a favor. Per això he dit 15, a mi m’ha semblat 15. Jo he dit 15, 
però he demanat assistència, i com que sóc miop he pensat: «Potser no ho he comptat 
bé.» (Veus de fons.) Eh que sí? La senyora Grau ha votat a favor i només ha quedat 
l’abstenció del Grup Mixt i el vot en contra de VOX. 

Per tant, 15 vots a favor, 1 vot en contra i 1 abstenció. És correcte.
Perfecte.

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

El tercer punt de l’ordre del dia és l’elecció del vicepresident o vicepresidenta i 
del secretari o secretària de la comissió, la resta dels membres d’aquesta Mesa.

D’acord amb els antecedents, i amb l’article 101.3 del Reglament, l’elecció es po-
dria fer per assentiment, si els grups hi estan a favor. El senyor Tarradas m’indica 
que no, per tant, com que no s’aprova per assentiment, en aquest cas l’elecció s’haurà 
de fer d’acord amb el que estableixen els articles 49.2 i 43.2, i l’article 101.2 del Re-
glament, i seran cridats tots els diputats a votació, seran cridats nominalment perquè 
dipositin la papereta a l’urna amb el seu vot. 

La proposta que s’havia acordat entre els grups era que la vicepresidència corres-
pongués al senyor Francesc Ten i la secretaria a la senyora Jenn Díaz.

Procedirem, per tant, a l’elecció del vicepresident, en primer terme, i comença la 
crida dels diputats per ordre alfabètic.
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(D’acord amb l’article 101.2 del Reglament, els diputats són cridats nominal-
ment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna la 
papereta.)

Alberto Tarradas Paneque

Perdone, me parece que se han saltado mi nombre, Alberto Tarradas. (Pausa.)

La presidenta del Parlament

Ara sí, doncs. Procedim a l’escrutini.
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
Doncs, en Francesc Ten ha obtingut 14 vots, 1 vot el senyor Alberto Tarradas i 

2 vots en blanc.
Per tant, quedaria ratificat com a vicepresident el senyor Francesc Ten.
I procedim ara a l’elecció, pel mateix mecanisme, del secretari o secretària de 

la Mesa. 
Comença la crida dels diputats per ordre alfabètic.
(D’acord amb l’article 101.2 del Reglament, els diputats són cridats nominal-

ment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna la 
papereta.)

La presidenta del Parlament

Procedim a l’escrutini.
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
Doncs, per 14 vots a Jenn Díaz, 1 vot a Alberto Tarradas i 2 vots en blanc, queda 

nomenada secretària d’aquesta comissió la senyora Jenn Díaz; una comissió que que-
da constituïda de manera definitiva, la Mesa, pel president, el senyor David Pérez; el 
vicepresident, senyor Francesc Ten, i la secretària, senyora Jenn Díaz.

Prego ara que les persones que han estat elegides ocupin el seu lloc a la Mesa i 
els desitjo una molt bona feina en aquesta comissió en aquesta legislatura que ara 
comença.

Moltes gràcies a tots i bon dia.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)

El president de la comissió (David Pérez Ibáñez)

Doncs benvolgudes i benvolguts diputats, vull traslladar-los en nom dels tres 
membres de la Mesa l’agraïment per la confiança atorgada per exercir aquestes res-
ponsabilitats, i també agrair personalment al meu grup parlamentari la proposta 
per presidir aquesta comissió. Una comissió que vosaltres sabeu que li tinc molta 
estima, de la que he pogut ser membre durant molts anys i que aquesta experiència 
espero que serveixi també per saber que és una comissió en què hi ha moltes dis-
paritats, diferències, però sempre hi ha hagut respecte, sempre hi ha hagut..., quasi 
sempre hi ha hagut bon rotllo entre tots els membres, i espero que així continuï es-
sent, perquè com a mínim és la intenció d’aquesta presidència.

Va ser l’anterior legislatura que va estar marcada per l’aprovació de la proposi-
ció de llei de modificació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Va ser una llei 
fruit de l’acord i del consens de tots els grups, que permet avançar i professionalit-
zar la corporació, fer un concurs públic, renovació dels càrrecs i una representació 
paritària als mitjans públics. I, per tant, esperem que aquesta legislatura sigui la del 
seu desplegament, la del desplegament d’aquesta llei. Per tant, la del nomenament 
dels càrrecs i que, per tant, per fi tinguem l’enyorat contracte programa –els mem-
bres antics de la comissió saben les vegades que hem parlat d’aquest tema– i espero 
que per fi sigui aquesta legislatura la del nou contracte programa. Però sobretot que 
sigui la comissió de control dels mitjans de comunicació públics en la seva missió 
de servei públic a la ciutadania.
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I per acabar, simplement, recordar-los que per decisió de la Junta de Portaveus, si 
no m’equivoco, si no m’erro, es faran les reunions els darrers divendres de cada mes. 
I, per tant, en principi, si no hi ha cap canvi, la faríem el proper dia 23, la propera 
reunió de la comissió. Esperem que hi hagi la convocatòria definitiva, hem de parlar 
amb els representants de la corporació catalana, però en principi treballarem sobre 
aquesta proposta. (Veus de fons.) El 28; el 28, sí.

Molt bé. I si us sembla bé, parlem ara un momentet els portaveus i acabem d’en-
llestir el calendari de la resta de legislatura.

Moltíssimes gràcies a tots.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i catorze minuts.
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