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Sessió 1
La sessió s’obre a un quart de tres de la tarda i set minuts. Presideix el president del
Parlament, el qual és assistit pel secretari general.
Hi són presents els diputats Inés Arrimadas García, Marina Bravo Sobrino, Carlos Carrizosa Torres, Fernando de Páramo Gómez, José María Espejo-Saavedra Conesa i Joan
García González, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Josep Costa i
Rosselló, Josep Maria Forné i Febrer, Gemma Geis i Carreras, Lluís Guinó i Subirós i Eduard
Pujol i Bonell; Anna Caula i Paretas, Adriana Delgado i Herreros, Gerard Gómez del Moral
i Fuster i Josep M. Jové i Lladó, pel G. P. Republicà; Eva Granados Galiano, Miquel Iceta i
Llorens i David Pérez Ibáñez, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Xavier Domènech
Sampere, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Maria Sirvent Escrig, pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Constitució de la Diputació Permanent (tram. 397-00001/12).
2. Elecció dels vicepresidents i dels secretaris.

El president

Bé, bon dia. Crec que ara hi som tots presents.

Constitució de la Diputació Permanent
397-00001/12

El primer punt de l’ordre del dia, òbviament, és la constitució de la Diputació
Permanent, amb la seva composició. S’han publicat en el Butlletí Oficial del Parlament els nomenaments per part dels diferents grups parlamentaris dels membres
d’aquesta Diputació Permanent.

Elecció dels vicepresidents i dels secretaris



I el segon punt és l’aprovació de la Mesa, és a dir de l’elecció dels vicepresidents
i dels secretaris.
Per tant, procedirem a la votació per elegir el vicepresident primer, el vicepresident o vicepresidenta segon, el secretari o secretària primer i el secretari o secretària
segon de la mesa de la Diputació Permanent.
Tal com estableix l’article 74.3, l’elecció es farà de la següent manera: s’haurà
d’escriure els noms dels dos vicepresidents..., s’hauran d’escriure els dos vicepresidents, un nom en cada papereta, i surten elegits els qui per ordre correlatiu obtenen
la majoria de vots. Ho torno a repetir: tenen dos paperetes, dos noms i surten els dos
vicepresidents... (Veus de fons.) Sí, sí; un nom a cada papereta. Però dic que tenen
dues paperetes. Això vull dir. (Veus de fons.) D’acord –d’acord, d’acord.
Per tant, tornem-hi. Han de posar un nom de vicepresident a una de les dues
paperetes que tenen, en una de les dues paperetes que tenen. Senyor Pérez, sí, eh?
(Pausa.) Molt bé.
Pel que fa als secretaris ho farem igual, també, en l’altra papereta, eh?
Per tant, començarem amb la votació de les vicepresidències, que es votarà en
aquesta urna; secretaries, a l’altra urna. Cridarem... (Veus de fons.) Podem fer-ho a
la vegada, sí, sí. Cridarem nominalment..., el secretari general cridarà un per un els
membres de la diputació i aniran introduint els vots a les urnes, eh?
Per tant, ara, secretari general, quan vulgui.
(D’acord amb l’article 101.2 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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Molt bé. Fem l’escrutini.
(Es procedeix a l’escrutini.)
Fem el recompte ara per la secretaria.
(Es procedeix a l’escrutini.)
Molt bé. Els resultats són els següents. Pel que fa a l’elecció dels vicepresidents,
11 vots per Josep Costa, 9 vots per José María Espejo-Saavedra i 2 en blanc.
I, pel que fa a les votacions de secretaria, són 11 vots a favor de la senyora Gemma Geis, 9 a favor del senyor David Pérez i 2 en blanc.
Per tant, i vistos els resultats, el senyor Josep Costa serà vicepresident primer
de la Mesa; el senyor José María Espejo-Saavedra, vicepresident segon; la senyora
Gemma Geis, secretària primera, i el senyor David Pérez, secretari segon.
No hi ha res més.
Moltíssimes gràcies.
S’aixeca la sessió.



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