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ORDE DO DIA
1. Designación do Presidente da Xunta Preparatoria.
2. Designación da Mesa de Edade.
3. Designación da Mesa Provisional.

SUMARIO
Abrese a Sesión ás doce e dez minutos da mañá.
Antes de entrar na orde do día. o Sr. Quiroga
Suárez dirixe á Cámara unhas palabras de
emoción e alegría polo significado que o acto
encerra, ó mesmo tempo que expón a sua
preocupación por responder ós múltiples
desafíos cos que terán que se enfrentar no
futuro.
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0 Oficial Maior do Parlamento Galego (Sr.
Fariña J amardo) anuncia que a Presidencia

da Xunta Preparatoria Ile corresponde ó
Depurado D. José Carlos Rodriguez González, por se-lo primeiro que presentou a súa
credencial. Acto seguido o Sr. D. José Carlos
Rodríguez González sobe á Presidencia.
0 Presidente da Xunta Preparatoria (Sr. D.
José Carlos Rodriguez González) invita ó
Oficial Maior do Parlamento Galego (Sr.
Fariña Jamardo) a que dea lectura á lista de
Depurados Electos por orde de presentación
de credenciais. Asi o fai o Oftcial Maior do
Parlamento Galego (Sr. Fariña Jamardo).
0 Presidente da Xunta Preparatoria (Sr. D.
José Carlos Rodríguez González) declara
aberra a sesión e insta ó Oficial Maior a que
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dea lectura ó Real Decreto de Convocatoria,
á relación de Deputados e ás Normas da
Xunta Preparatoria e da Mesa de Edade, que
foron acordadas no reunión das forzas
políticas parlamentarias. Así o fai o Oficial
Maior do Parlamento Galego (Sr. Fariña
Jamardo).
Sometidas a aprobación esas Normas polo
Presidente da Xunta Preparatoria (Sr. José
Carlos Rodríguez González) foron aprobadas
por asentimento.
Páxina

2. Designación da Mesa de Edade . .

7

0 Presidente da Xunta Preparatoria (Sr. José
Carlos Rodríguez González) manifesta que o
Deputado de maior edade a quen corresponde
a Presidencia da Mesa é D. Manuel Iglesias
Corral, e as dúas Secretarías a D. Mariano
Rajoy Brey e D. Tomás Pérez Vidal (os Sres.
Iglesias Corral, Rajoy Brey e Pérez Vidal
pasan a ocupa-los seus sitios na Mesa
Presidencial).

-Elección do Secretario e Vicesecretario-.
Efectuada a votación por papeletas e
realizado o escrutinio, obtense o seguinte
resultado: Votos emitidos. 71; Sr. González
Mariñas. 31 votos: Sr. Rajoy Brey. 25 votos:
en blanco, 15 votos. En consecuencia,
proclámase Secretario ó Sr. González
Mariñas e Vicesecretario ó Sr. Rajoy Brey. 0
Presidente- da Mesa de Edade (Sr. Iglesias
Corral) invita ós Sr. Deputados a ocupa-los
seus postos. (Fano estes entre grandes e
calurosos aplausos).
A continuación fai uso da palabra o Sr. Rosón
Pérez, agradecendo á Cámara a confianza
que depositan neles, e solicita a cooperación
de todos nas futuras tarefas que terán que
realizar prá consolidación da Autonomía.
Levántase a Sesión.

Levántase a sesión da Xunta Preparatoria.
0 Presidents da Mesa de Edade (Sr. Iglesias
Corral) dirixe á Mesa unhas emocionadas
palabras polo momento histórico que todos
están vivindo, facendo unha mención especial
ós precursores na loita pola Autonomía>
Páxina

3. Designación da Mesa Provisional.

Moure Mariño, 48 votos: Sr. González
Amadiós, 18 votos: en blanco. 5 votos. En
consecuencia, proclámase Vicepresidente
Primeiro ó Sr. Moure Mariño e Vicepresidente Segundo ó Sr. González Amadiós.
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0 Oficial Maior do Parlamento Galego (Sr.
Fariña Jamardo) dá lectura ás Normas prá
Constitución da Mesa Provisional do Parlamento Galego.
-Elección do Presidente da Mesa Provisional-.
0 Sr. Presidente da Mesa de Edade (Sr.
I g l e s i a s C o r r a l ) manifesta que se vai
proceder á votación.
Efectuada a votación por papeletas e realizado
o escrutinio, deuse o seguinte resultado:
Votos emitidos, 71; Sr. Rosón Pérez, 50
votos: Sr. González Amadiós. 17 votos: en
blanco. 4 votos. Queda proclamado o Sr.
Rosón Pérez como Presidente Provisional do
Parlamento Galego.
-Elección de Vicepresidente da Mesa Provisional-. Efectuada a votación por papeletas e realizado o escrutinio, deuse o
seguinte resultado: Votos emitidos, 71; Sr.

Eran as dúos menos dez da tarde.

Comenza a sesión ás doce e dez minutos da
mañá.
0 Señor PRESIDENTE DA XUNTA D E
GALICIA (Quiroga Suárez):
Excmas. autoridades, Señorías:
Hai momentos na vida do home nos que
non pode sustraerse á emoción, porque sobre
el inciden 6 mesmo tempo o peso dunha
circunstancia e mailo feito de que sobre ese
momento e sobre esa circunstancia gravitan
páxinas importantes da historia. Este é pra
min o día, esta é a circunstancia. Penso, como
dixen noutra ocasión tamén solemne, que o
sinxelo feito de me corresponder tan alto
honor “xustifica unha vida, anque dentro dela
todo o demais sexa insignificante”.
senlleiro e solemne acto que estamos
a inscribir
grande historia de Galicia, en
nome da Xunta que, astra agora, modestamente me cadrou presidir, reciban un sincero
e emocionado saúdo t6dolos presentes desde a
Iedicia mais reloucante e, tamen, desde a
preocupación mais inquedante.

