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INICIATIVES

Constitució de la Diputació Permanent i elecció dels
vicepresidents i dels secretaris de la Mesa.
DS núm. 1 (15 de setembre del 1999), pàg. 2-3.

INFORMES DE LA MESA

Estudi i aprovació, si pertoca, de l’informe de la Mesa de la
Diputació Permanent.
DS núm. 5 (18 de juny del 2003), pàg. 30. 

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENCES

RGE núm. 2862/00, del Sr. Bartomeu Reus, president de
GESA, per tal d’informar aquesta cambra de les mesures
que pensa prendre per garantir el subministrament elèctric
de manera adequada a les necessitats dels ciutadans i de la
indústria davant els propers mesos.
DS núm. 2 (28 de juny del 2000), pàg. 6-7.

RGE 2463/02, del director i de la cap d’informatius del
centre TVE-Balears, per tal que donin les explicacions
pertinents en relació als fets denunciats pel comitè
d’empresa i per les seccions sindicals.
DS núm. 4 (24 de juliol del 2002), pàg. 22-27.

COMPAREIXENCES

De l’Hble. Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge i
Transport, per tal d’informar sobre les gestions realitzades
amb motiu de l’aparició als mitjans de comunicació de
denúncies en relació amb l’abast de les moratòries dictades
pels consells insulars, expressament autoritzats pel Govern
de les Illes Balears.
DS núm. 3 (13 de setembre del 2000), pàg. 10-17. 

INTERVINENTS

DIPUTATS

AMER I RIERA, CATALINA MERCÈ (Grup
Parlamentari Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Diéguez i Seguí, DS núm. 4 (24

de juliol del 2002), pàg. 22.

CÀNOVES I ROTGER, SALVADOR (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
De l’Hble. Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge i

Transport, per tal d’informar sobre les gestions realitzades amb
motiu de l’aparició als mitjans de comunicació de denúncies en
relació amb l’abast de les moratòries dictades pels consells
insulars, expressament autoritzats pel Govern de les Illes
Balears, DS núm. 3 (13 de setembre del 2000), pàg. 12-13 

Informacions
Substitució del Sr. Andreu Crespí i Plaza, DS núm. 3 (13 de

setembre del 2000), pàg. 10.
Substitució del Sr. Joan Marí i Serra, DS núm. 4 (24 de

juliol del 2002), pàg. 22.

CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 2862/00, del Sr. Bartomeu Reus, president de

GESA, per tal d’informar aquesta cambra de les mesures que
pensa prendre per garantir el subministrament elèctric de
manera adequada a les necessitats dels ciutadans i de la
indústria davant els propers mesos, DS núm. 2 (28 de juny del
2000), pàg. 6.

RGE 2463/02, del director i de la cap d’informatius del
centre TVE-Balears, per tal que donin les explicacions
pertinents en relació als fets denunciats pel comitè d’empresa i
per les seccions sindicals, DS núm. 4 (24 de juliol del 2002),
pàg. 22-23 i 25-26.

FERNÁNDEZ I TERRÉS, FÉLIX (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
De l’Hble. Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge i

Transport, per tal d’informar sobre les gestions realitzades amb
motiu de l’aparició als mitjans de comunicació de denúncies en
relació amb l’abast de les moratòries dictades pels consells
insulars, expressament autoritzats pel Govern de les Illes
Balears, DS núm. 3 (13 de setembre del 2000), pàg. 15-16. 

FERRER I COSTA, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Mixt)

SolAlicituds de compareixences
RGE 2463/02, del director i de la cap d’informatius del

centre TVE-Balears, per tal que donin les explicacions
pertinents en relació als fets denunciats pel comitè d’empresa i
per les seccions sindicals, DS núm. 4 (24 de juliol del 2002),
pàg. 23.
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Informacions
Substitució del Sr. Maximilià Morales i Gómez, DS núm. 4

(24 de juliol del 2002), pàg. 22.

FIOL I AMENGUAL, FRANCESC (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. José Mª González i Ortea, DS núm. 2 (28

de juny del 2000), pàg. 6.

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 2862/00, del Sr. Bartomeu Reus, president de

GESA, per tal d’informar aquesta cambra de les mesures que
pensa prendre per garantir el subministrament elèctric de
manera adequada a les necessitats dels ciutadans i de la
indústria davant els propers mesos, DS núm. 2 (28 de juny del
2000), pàg. 7.

GOMILA I BARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentari
PSM Entesa Nacionalista)

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 2862/00, del Sr. Bartomeu Reus, president de

GESA, per tal d’informar aquesta cambra de les mesures que
pensa prendre per garantir el subministrament elèctric de
manera adequada a les necessitats dels ciutadans i de la
indústria davant els propers mesos, DS núm. 2 (28 de juny del
2000), pàg. 7.

RGE 2463/02, del director i de la cap d’informatius del
centre TVE-Balears, per tal que donin les explicacions
pertinents en relació als fets denunciats pel comitè d’empresa i
per les seccions sindicals, DS núm. 4 (24 de juliol del 2002),
pàg. 23-24.

Compareixences
De l’Hble. Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge i

Transport, per tal d’informar sobre les gestions realitzades amb
motiu de l’aparició als mitjans de comunicació de denúncies en
relació amb l’abast de les moratòries dictades pels consells
insulars, expressament autoritzats pel Govern de les Illes
Balears, DS núm. 3 (13 de setembre del 2000), pàg. 11-12. 

GONZÁLEZ ORTEA, JOSÉ MARIA (Grup Parlamentari
Popular)

SolAlicituds de compareixences
RGE 2463/02, del director i de la cap d’informatius del

centre TVE-Balears, per tal que donin les explicacions
pertinents en relació als fets denunciats pel comitè d’empresa i
per les seccions sindicals, DS núm. 4 (24 de juliol del 2002),
pàg. 24-26.

Compareixences
De l’Hble. Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge i

Transport, per tal d’informar sobre les gestions realitzades amb
motiu de l’aparició als mitjans de comunicació de denúncies en
relació amb l’abast de les moratòries dictades pels consells
insulars, expressament autoritzats pel Govern de les Illes
Balears, DS núm. 3 (13 de setembre del 2000), pàg. 13-16

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Joan Huguet i Rotger, DS núm. 4 (24 de

juliol del 2002), pàg. 22.

JUAN I CARDONA, JOSEP (Grup Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Joan Marí i Tur, DS núm. 4 (24 de juliol

del 2002), pàg. 22.

MARÍ I MARÍ, MARIA NEUS (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Marí i Calbet, DS núm. 4 (24 de

juliol del 2002), pàg. 22.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Ecologista)

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 2862/00, del Sr. Bartomeu Reus, president de

GESA, per tal d’informar aquesta cambra de les mesures que
pensa prendre per garantir el subministrament elèctric de
manera adequada a les necessitats dels ciutadans i de la
indústria davant els propers mesos, DS núm. 2 (28 de juny del
2000), pàg. 7.

RGE 2463/02, del director i de la cap d’informatius del
centre TVE-Balears, per tal que donin les explicacions
pertinents en relació als fets denunciats pel comitè d’empresa i
per les seccions sindicals, DS núm. 4 (24 de juliol del 2002),
pàg. 23.

Compareixences
De l’Hble. Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge i

Transport, per tal d’informar sobre les gestions realitzades amb
motiu de l’aparició als mitjans de comunicació de denúncies en
relació amb l’abast de les moratòries dictades pels consells
insulars, expressament autoritzats pel Govern de les Illes
Balears, DS núm. 3 (13 de setembre del 2000), pàg. 11. 

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Joan Flaquer, DS núm. 4 (24 de juliol del

2002), pàg. 22.
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MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS, JOSEP ANTONI FERRER I ORFILA

Compareixences
 Per tal d’informar sobre les gestions realitzades amb motiu
de l’aparició als mitjans de comunicació de denúncies en relació
amb l’abast de les moratòries dictades pels consells insulars,
expressament autoritzats pel Govern de les Illes Balears, DS
núm. 3 (13 de setembre del 2000), pàg. 10 i 16. 

TEMÀTIC

Cap d’informatius
DS núm. 4 (24 de juliol del 2002), pàg. 22-27.

Centre TVE-Balears
DS núm. 4 (24 de juliol del 2002), pàg. 22-27.

Ciutadans
DS núm. 2 (28 de juny del 2000), pàg. 6-7.

Comitè d’empresa
DS núm. 4 (24 de juliol del 2002), pàg. 22-27.

Consells insulars
DS núm. 3 (13 de setembre del 2000), pàg. 10-17.

Denúncies
DS núm. 3 (13 de setembre del 2000), pàg. 10-17.

Fets denunciats
DS núm. 4 (24 de juliol del 2002), pàg. 22-27.

GESA
DS núm. 2 (28 de juny del 2000), pàg. 6-7.

Govern de les Illes Balears
DS núm. 3 (13 de setembre del 2000), pàg. 10-17.

Indústria
DS núm. 2 (28 de juny del 2000), pàg. 6-7.

Mitjans de comunicació
DS núm. 3 (13 de setembre del 2000), pàg. 10-17.

Moratòries
DS núm. 3 (13 de setembre del 2000), pàg. 10-17.

Seccions sindicals
DS núm. 4 (24 de juliol del 2002), pàg. 22-27.

Subministrament elèctric
DS núm. 2 (28 de juny del 2000), pàg. 6-7.
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