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Sessió 1

La sessió s’obre a les dues del migdia i nou minuts. Presideix la presidenta del Parla-

ment. Assisteixen la Mesa el secretari general i el lletrat Mario Núñez Martínez.

Hi són presents els diputats Eva Granados Galiano, Salvador Illa i Roca, Raúl Moreno 

Montaña, Ferran Pedret i Santos, David Pérez Ibáñez i Alícia Romero Llano, pel G. P. Socia-

listes i Units per Avançar; Anna Caula Paretas, Josep M. Jové Lladó, Raquel Sans Guerra, 

Meritxell Serret i Aleu, Roger Torrent Ramió i Marta Vilalta i Torres, pel G. P. Republicà; Al-

bert Batet i Canadell, Francesc de Dalmases i Thió, Gemma Geis i Carreras i Aurora Madau-

la i Giménez; pel G. P. de Junts per Catalunya; Ignacio Garriga Vaz de Concicao, pel G. P. de 

Vox; Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Carlos Carri zosa 

Torres, pel G. P. de Ciutadans, i Alejandro Fernández Álvarez, pel G. Mixt.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la Diputació Permanent (tram. 397-00001/13).

2. Elecció dels vicepresidents i dels secretaris.

La presidenta del Parlament

Iniciem ara la sessió per la constitució de la Diputació Permanent.

Constitució de la Diputació Permanent
397-00001/13

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 al 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 elegir el vicepresident o vicepresidenta 

primera, el vicepresident o vicepresidenta segona, el secretari o secretària primera i 
segona de la Mesa de la Diputació Permanent. I aquesta elecció es farà d’acord amb 
el que estableixen l’article 74.3 i els articles concordants del Reglament.

D’acord amb aquest article 43.2 del Reglament, per l’elecció dels dos vicepresi-
dents, cada diputat ha d’escriure un nom a la papereta. I sortiran elegits els que, per 
ordre correlatiu, obtinguin una majoria de vots. Igualment, per l’elecció del secretari 
s’ha d’escriure un sol nom a la papereta. I sortiran elegits, per ordre de vots, els dos 
que n’obtinguin més.

Procedirem –veuen que hi ha les dues urnes– a la votació simultània.
Per tant, els demano que dipositin el vot dels vicepresidents en aquesta urna que 

és a la meva dreta, i el vot dels secretaris a l’urna de la meva esquerra. De manera 
que només amb un desplaçament dels diputats tinguem completada la votació.

Abans, però, els faig avinent que la diputada Elsa Artadi, per motius relacionats 
amb la covid, ha delegat el seu vot per avui en el diputat i president del seu grup par-
lamentari, el senyor Albert Batet.

Els cridarem ara nominalment, per fer la votació.
(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 les urnes 
les paperetes.)

Doncs comencem l’escrutini dels vicepresidents.
(Es procedeixi a l’escrutini i, després, al recompte.)
Anna Caula ha tingut 12 vots; Eva Granados, 7 vots, i 3 vots en blanc.
Per tant, serien: la vicepresidenta primera Anna Caula i segona, Eva Granados.
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Procedim ara a l’escrutini de les secretaries.
(Es procedeixi a l’escrutini i, després, al recompte.)
Doncs tenim 12 vots per a la Dolors Sabater, 7 vots per al Ferran Pedret i 3 vots 

en blanc.
Per tant, quedarien proclamats secretaris la Dolors Sabater, secretària primera; 

Ferran Pedret, secretari segon.
Prego si us plau als nous membres de la Mesa que ocupin els seus llocs.
(Els membres de la Mesa de la Diputació Permanent ocupen llurs llocs.)
I ara queda constituïda la Diputació Permanent. 
I si no hi ha més assumptes a tractar, aixequem la sessió. Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de tres de la tarda i quatre minuts.
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