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DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

SESSIÓ NÚM. 1
La sessió s’obre a dos quarts d’onze del matí i tretze minuts. Presideix la presidenta del Parlament. Assisteixen la
Mesa la secretària general i el lletrat major.
Hi són presents els diputats Dolors Batalla i Nogués,
Lluís Corominas i Díaz, Antoni Fernández Teixidó, Marta
Llorens i Garcia, Josep Maria Pelegrí i Aixut, Oriol Pujol i
Ferrusola, Joan Reñé i Huguet, Josep Rull i Andreu i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Convergència i Unió; Laia
Bonet Rull, Higini Clotas i Cierco, Miquel Iceta i Llorens,
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo i Joaquim Nadal i Farreras, pel G. P. Socialista; Jordi Cornet i Serra, Josep Enric
Millo i Rocher i Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, pel G. P.
del Partit Popular de Catalunya; Joan Boada Masoliver i
Dolors Camats i Luis, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Anna Simó i Castelló, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Constitució de la Diputació Permanent.

29 de desembre de 2010

El que farem ara, per tant, és votar el vicepresident
primer, vicepresident segon, secretari primer i secretari segon de la Diputació Permanent.
Aquesta elecció, com saben, es fa d’acord amb el que
estableixen l’article 65.2 i concordants del Reglament, i es pot fer, si hi estiguéssim d’acord, per assentiment, però em temo que es vol fer per votació. Si es
fa per votació, si els sembla bé, la farem alhora, en el
sentit que en una urna posarem els dos vicepresidents,
i en una altra urna, els dos secretaris; llavors se’ls cridarà, fan la votació alhora, i així podem anar una mica
més de pressa. D’acord? Cap paraula? (Pausa. Veus
de fons.)
Sí, els dos vicepresidents són el senyor (veus de fons)...,
candidats, ja ho sé... (Per raons tècniques, no han
quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de
la presidenta.) A la dreta els vicepresidents, a l’esquerra els secretaris. D’acord? (Pausa.)
Els cridaré pel nom i voten vicepresidents, secretaris.

La presidenta

(D’acord amb l’article 90.2 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.)

Bon dia. Obrim la sessió de la constitució de la Diputació Permanent.

Comencem l’escrutini, i començarem per l’urna dels
vicepresidents.

2. Elecció dels vicepresidents i dels secretaris.

(Es procedeix a l’escrutini.)
Composició
de la Diputació Permanent
(tram. 397-00001/09)

Abans d’iniciar aquest tràmit, vull comunicar als senyors i senyores diputades que hem tingut avui Mesa
i hem aprovat una pròrroga, demanada per Ciutadans,
de vuit dies per constituir el Grup Mixt. Com que la
data límit era el dia 28, el que hem fet és acceptar la
pròrroga per vuit dies més, amb el benentès de poder
donar una solució al Grup Mixt en el futur.
Atès que això ha estat així i ha estat aprovat per la majoria, el que també els comunico és que constituirem
ara la Diputació Permanent no amb vint-i-tres membres, sinó amb vint-i-dos, perquè deixarem que, quan
el Grup Mixt pugui donar el nom de la persona que ha
d’estar a la Diputació Permanent, s’hi pugui sumar.
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Hem tingut 6 vots en blanc, 10 vots a favor del senyor
Lluís Corominas i 5 vots a favor de l’Higini Clotas.
Per tant, tenim de vicepresident primer el senyor Lluís
Corominas, i de vicepresident segon, el senyor Higini
Clotas.
Passem ara a l’escrutini dels secretaris.
(Es procedeix a l’escrutini.)
Del resultat de l’escrutini, el secretari primer és el senyor Cornet, amb 7 vots; de secretari segon, el senyor
Rull, amb 6 vots, i 8 vots en blanc –8 vots en blanc.
Constituïda la Diputació Permanent, si no hi ha res
més a tractar i els diputats i diputades no volen fer
qualsevol qüestió..., aixequem la sessió.
La sessió s’aixeca a tres quarts d’onze del matí i vuit minuts.
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