DIARI DE SESSIONS
DE CATALUNYA

DEL PARLAMENT
X legislatura

Sèrie D - Número 1

Segon període

24 de juliol de 2013

Diputació Permanent
Presidència de la M. H. Sra. Núria de Gispert i Català
Sessió núm. 1, de constitució

SUMARI
Composició
de la Diputació Permanent (tram. 397-00001/10) 

p. 3

Elecció
dels vicepresidents i dels secretaris 

p. 3

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en compliment
del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat
en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.
El DSPC reprodueix només les intervencions orals fetes durant la sessió.
La resta de documentació que acompanya la intervenció es pot consultar a l’expedient
de la Diputació Permanent.
Imprès al Parlament · ISSN: 0213-7976 (general), 0213-7984 (sèrie P) · DL: B-27.966-1980
www.parlament.cat

Sèrie D - Núm. 1

DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

SESSIÓ NÚM. 1
La sessió s’obre a dos quarts de deu del matí i set minuts. Presideix la presidenta del Parlament. Assisteixen la
Mesa la secretària general i el lletrat major.
Hi són presents els diputats Albert Batalla i Siscart, Meritxell Borràs i Solé, Lluís M. Corominas i Díaz, Antoni
Font Renom, M. Mercè Jou i Torras, Oriol Pujol i Ferrusola, Josep Rull i Andreu i Jordi Turull i Negre, pel G. P.
de Convergència i Unió; Oriol Junqueras i Vies, Marta
Rovira i Vergés, J. Lluís Salvadó i Tenesa i Anna Simó i
Castelló, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya;
Celestino Corbacho i Chaves, Maurici Lucena i Betriu i
Pere Navarro i Morera, pel G. P. Socialista; Josep Enric
Millo i Rocher, Santi Rodríguez i Serra i Alícia SánchezCamacho i Pérez, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Dolors Camats i Luis i Joan Herrera Torres, pel G. P.
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Jordi Cañas Pérez i Albert Rivera Díaz, pel G. P.
de Ciutadans.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Constitució de la Diputació Permanent.
2. Elecció dels vicepresidents i dels secretaris.

La presidenta

Iniciem la sessió de la constitució de la Diputació Permanent. Bon dia a les senyores diputades i senyors diputats.
Composició
de la Diputació Permanent
(tram. 397-00001/10)

El primer punt de l’ordre del dia és la composició de
la Diputació Permanent. Els grups parlamentaris ja
han designat els seus representants respectius, que es
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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. Aquesta elecció es farà
d’acord amb el que estableixen l’article 65.2 i concordants del Reglament.
Els grups parlamentaris han designat els candidats per
ocupar les dues vicepresidències, que són, en nom del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, l’il·lustre
senyor Lluís Corominas, i en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’honorable
senyora Anna Simó.
Per ocupar les dues secretaries, els grups han designat
l’excel·lentíssim senyor Celestino Corbacho, en nom
del Grup Parlamentari Socialista, i l’il·lustre senyor
Santi Rodríguez, en nom del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya.
Dit això, procedirem a la votació dels dos vicepresidents i dels dos secretaris, però vull preguntar abans
si es pot fer per assentiment o ho fem amb paperetes.
(Pausa.) Assentiment? –assentiment? (Pausa.) Doncs,
moltes gràcies, perquè serem molt més ràpids.
Per tant, queden designats l’honorable senyora Anna
Simó com a vicepresidenta primera i el senyor Lluís
Corominas com a vicepresident segon. I, en el cas dels
secretaris, queden l’excel·lentíssim senyor Celestino
Corbacho i l’il·lustre senyor Santi Rodríguez.
Constituïda així la Diputació Permanent, si no hi ha
res més a tractar..., s’aixeca la sessió –i espero que
no es pugui utilitzar durant el mes d’agost. (La presidenta riu.)
La sessió s’aixeca a dos quarts de deu del matí i nou
minuts.
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