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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió de la comissió d’avui, i en primer lloc els demanaria si
hi ha substitucions.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha més substitucions?

I. Elecció dels càrrecs de president/a i vicepresident/a de
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Passam, doncs, al primer punt de l’ordre del dia, que
consisteix en l’elecció dels càrrecs de president o presidenta i
de vicepresident o vicepresidenta de la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts. 

Aquesta presidència anuncia que s’ha comunicat que el
diputat Sr. Antoni Garcias i Simón i la diputada Sra. Antònia
Gener i Bosch han presentat la seva renúncia als càrrecs de
president i de vicepresidenta, respectivament, de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts, mitjançant els escrits RGE núm.
4191/07 i 4176/07.

Així mateix s’ha fet arribar que existeix un acord previ
entre els diferents grups parlamentaris i que es proposa com a
presidenta de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts la Sra.
Antònia Gener i Bosch, i com a vicepresident de la comissió el
Sr. Antoni Garcias i Simón.

Entenem, doncs, que podem donar per bo l’acord i que sigui
per proclamació que es nomenin la presidenta i el
vicepresident, si tots els portaveus hi estan d’acord.

Doncs, pregaria a la presidenta i al vicepresident que ocupin
els seus llocs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, permetin-me unes paraules
d’agraïment a tots els partits polítics que han fet possible que
novament un membre de l’oposició pugui presidir una comissió
de control en el Parlament de les Illes Balears.

També voldria adreçar unes paraules d’agraïment al Partit
Popular per haver confiat en la meva persona per presidir
aquesta comissió i, finalment, també unes paraules d’agraïment
al Sr. Antoni Garcias per la seva bona feina a la Comissió
d’Hisenda -esper estar a l’alçada que ell ha demostrat-, i també
per la seva cordialitat i amabilitat.

S’aixeca la sessió fins avui capvespre.

(Aplaudiments)
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