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Sessió 1
La sessió s’obre a les onze del matí i vuit minuts. Presideix la presidenta del Parlament,
la qual és assistida pel secretari general i el lletrat major.
Hi són presents els diputats Ramona Barrufet i Santacana, Muriel Casals i Couturier, Lluís
Corominas i Díaz, Oriol Junqueras i Vies, Carles Puigdemont i Casamajó, Marta Rovira i Vergés, Josep Rull i Andreu, Anna Simó i Castelló i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Junts pel Sí;
Inés Arrimadas García, Carlos Carrizosa Torres, Fernando de Páramo Gómez i José María
Espejo-Saavedra Conesa, pel G. P. de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, Eva Granados
Galiano i Miquel Iceta i Llorens, pel G. P. Socialista; Josep Lluís Franco Rabell i Gemma Lie
nas Massot, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Xavier García Albiol i Josep Enric Millo i
Rocher, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Antonio Baños Boncompain i Gabriela
Serra Frediani, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Constitució de la Diputació Permanent.
2. Elecció dels vicepresidents i dels secretaris.

La presidenta

Bon dia a tothom. Iniciem la sessió per a la constitució de la Diputació Permanent.
Constitució de la Diputació Permanent
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El primer punt de l’ordre del dia és la composició de la Diputació Permanent. Els
grups parlamentaris ja han designat els seus representants, els noms dels quals es publicaran properament en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
Elecció dels vicepresidents i dels secretaris

El segon punt de l’ordre del dia és l’elecció dels vicepresidents i dels secretaris.
Per tant, procedirem ara a la votació per a elegir el vicepresident primer, el vicepresident segon, el secretari primer i el secretari segon de la Diputació Permanent.
Aquesta elecció es farà d’acord amb el que estableixen l’article 73.3 i articles concordants del Reglament.
D’acord amb l’article 43.2 del Reglament, per a l’elecció dels dos vicepresidents cada
diputat ha d’escriure un nom a la papereta, i surten elegits els qui, per ordre correlatiu,
obtenen una majoria de vots.
Igualment, per a l’elecció dels secretaris s’ha d’escriure un sol nom a la papereta, i
sortiran elegits, per ordre de vots, els dos que n’obtinguin més.
Procedirem, doncs, a la votació dels dos vicepresidents en una urna i en una altra dipositarem les paperetes del secretari.
Els cridarem nominalment per a fer la votació.
D’acord? (Pausa.) A l’urna de la dreta... (Veus de fons.) A la dreta de la presidència,
no a la dreta geogràfica, eh?, vull dir, a la dreta de la..., en aquests moments, a la dreta de la presidència. A l’urna de la dreta, els vicepresidents; a l’esquerra, els secretaris.
D’acord? (Pausa.)
En tot cas, el secretari general els cridarà per ordre alfabètic, i votaran vicepresidents i secretaris tots alhora.
(Pausa.)
El secretari general

Sí; comencem?
La presidenta

Sí; anem a començar.
(D’acord amb l’article 43.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment
per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. Es procedeix a la votació.)
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Ara començarem l’escrutini; la vicepresidència, primer, i els secretaris, després.
(Pausa. Veus de fons.)
Perdoneu, la Gabriela ha dit que se n’ha descuidat un. Conformes que el posi ara, eh?
(Remor de veus.) Si en surt una més –si en surt una més–, ja sabrem que és que ha votat
dues vegades.
(Es procedeix a l’escrutini.)
El vicepresident primer és el senyor Lluís Corominas, amb 12 vots; el vicepresident
segon és el senyor José María Espejo, amb 9 vots, i 2, en blanc.
Procedirem ara al recompte dels secretaris.
(Es procedeix a l’escrutini.)
La secretària primera és la senyora Anna Simó i Castelló, amb 12 vots, i la secretària segona és la senyora Assumpta Escarp Gibert, amb 11 vots.
Constituïda així la Diputació Permanent, si no hi ha res més a tractar, s’aixeca la
sessió.
La sessió s’aixeca a un quart de dotze del migdia i quatre minuts.
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