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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 i onze minuts. Presideix el 

president del Parlament, el qual és assistit pel secretari general i la lletrada Esther Andreu 

i Fornós.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Fernando de Páramo Gó-

mez, Carmen de Rivera i Pla, Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra i Sonia Sierra Infante, 

pel G. P. de Ciutadans; Laura Borràs i Castanyer, Anna Geli i España, Montserrat Macià i  

Gou, Eduard Pujol i Bonell i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Adriana 

Delgado i Herreros, Gerard Gómez del Moral i Fuster, David Rodríguez i González, Bernat 

Solé i Barril, i Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. Republicà; Assumpta Escarp Gibert 

i David Pérez Ibáñez, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, 

pel G. P. de Catalunya en Comú-Podem; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Andrea Levy Soler, pel S. P. del Partit Popular de 

Catalunya. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 412-00006/12). 

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.

El president del Parlament

Bé, bon dia o bona tarda..., ja no ho sé. En tot cas, benvinguts.

Constitució de la comissió
412-00006/12

Del que es tracta, òbviament, és de constituir la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i escollir-ne la Mesa.

Abans d’això, si hi ha algun grup que vol notificar alguna substitució... No? (Pau-
sa.) Molt bé.

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

Doncs, passaríem, tal com estipula l’article 49.2 del Reglament, a l’elecció del 
president o presidenta de la comissió. I, en aquest cas, en virtut de l’acord a què es 
va arribar a la Junta de Portaveus, com saben, li correspon al Grup Parlamentari 
de Ciutadans, que ha designat, com a proposta de president, el senyor David Mejía 
Ayra.

La comissió pot ratificar per assentiment aquesta proposta? (Pausa.) Sí? Molt bé.
Doncs, per tant, quedaria nomenat president d’aquesta comissió el senyor David 

Mejía.

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

I passaríem a l’elecció de la resta de membres de la Mesa. En aquest cas, propo-
sat per part del Grup Parlamentari Republicà, que és a qui correspon fer la proposta 
de vicepresidència, el senyor Bernat Solé, i per part del Grup Parlamentari de Junts 
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per Catalunya, que és a qui li correspon fer la proposta de secretaria, la senyora 
Anna Geli i España.

Es pot aprovar també per assentiment? (Pausa.) Sí? Molt bé.
Doncs, per tant, la Mesa d’aquesta comissió quedaria configurada de la següent 

manera: el president seria el senyor David Mejía; el vicepresident, el senyor Bernat 
Solé, i la secretària, la senyora Anna Geli.

Res més. Ara prego als membres de la Mesa que ocupin el seu lloc. I a tots vostès 
desitjar-los molt bona feina, que segur..., i estic convençut que serà així.

Gràcies.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa llarga.)

El president de la comissió (David Mejía Ayra)

Bé, bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, agrair, en nom dels membres de 
la Mesa, la confiança atorgada per exercir aquestes responsabilitats. En el meu cas 
particular, agrair la confiança, de nou, per tornar a presidir aquesta comissió, i espe-
rem que el clima de respecte i de bones praxis que es va realitzar, que es va portar a 
terme en la passada legislatura, doncs, continuï en aquesta legislatura.

Una legislatura passada que va deixar sobre la taula la modificació de la Llei 
audiovisual de Catalunya. Crec que és necessària aquesta modificació, per tal de 
garantir la màxima pluralitat possible en els nostres mitjans públics; uns mitjans 
públics que han de donar un servei públic i per això s’ha de garantir la pluralitat, la 
neutralitat, el rigor, el respecte a les lleis i a la pluralitat en el seu conjunt.

Per tant, aquest seria l’objectiu d’aquesta comissió, i el control dels mitjans pú-
blics catalans.

I en temes procedimentals, en principi, la comissió també seguirà sent el segon 
divendres de cada mes. En tot cas, si hi hagués qualsevol modificació, doncs, ja ho 
parlaríem amb els diferents portaveus dels grups parlamentaris. I esperem que pu-
guem fer una bona feina i un bon control dels mitjans públics, perquè tots plegats 
volem que hi hagin els millors mitjans públics catalans possibles.

Gràcies.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia. 
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