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EL SR. PRESIDENT:

Diputats, començarem la sessió d’avui i en primer lloc els
demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, president, Juli Dalmau substitueix Silvia Limones.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, voldria donar la benvinguda a la Sra. Assumpció Pons
en substitució del portaveu que hi ha hagut fins ara, Antoni
Camps.

Adopci ó d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
1279/19, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual sol·licita la comparei xença de la
directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears, per
tal  que informi en relació amb l’escrit RGE núm.
7150/18, pel qual  tramet l’informe de funcionament de
l’Agència corresponent a l’any 2017.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, consistent en
l’adopció de l’acord respecte de l’escrit RGE núm. 1279/19,
del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita
la compareixença de la directora de l’Agència Tributària de les
Illes Balears per tal que informi en relació amb l’escrit RGE
núm. 7150/18, mitjançant el qual tramet l’informe de
funcionament de l’Agència corresponent a l’any 2017.

Correspon ara un torn de fixació de posicions. Vull
recordar que l’any passat, amb aquest mateix escrit, no es
varen produir intervencions. Volen intervenir?

(Se senten veus de fons que diuen: “No!”)

No hi ha intervencions.

Per tant passam a votar...

(Rialles i remor de veus)

... l’escrit RGE núm. 1279/19.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovat l’escrit RGE núm.
1279/19, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
sol·licita la compareixença de la directora de l’Agència
Tributària de les Illes Balears per tal que informi en relació
amb l’escrit RGE núm. 7150/18, pel qual tramet l’informe de
funcionament de l’Agència corresponent a l’any 2017.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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