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INICIATIVES

Escrit RGE núm. 3996/04, del Grup Parlamentari

Socialista, sobre la solAlicitud de convocatòria de sessió

extraordinària del Ple pel procediment d’urgència, amb

l’ordre del dia següent: 1) InterpelAlació RGE núm.

3997/04, adreçada al conseller d’Interior, relativa a política

general d’ajudes i els motius que dugueren a finalitzar

l’ajuda a Camariñas, així com les irregularitats comeses pel

seu equip des de la seva arribada en relació amb aquesta

línia d’ajuts. 2) Proposició no de llei RGE núm. 3998/04,

relativa a reprovació del conseller d’Interior.

DS núm. 2 (29 de juny), pàg. 6-12.

Adopció d’acord sobre la solAlicitud de convocatòria de

sessió extraordinària del Ple, amb l’ordre del dia següent:

1) InterpelAlació RGE núm. 4761/04, adreçada al conseller

d’Interior, sobre activitats desenvolupades per autoritats i

funcionaris desplaçats a Moscou en febrer del 2004, en

representació del Govern de les Illes Balears, incloent tot el

relacionat amb l’assistència al local Rasputin, al Night Fly

i a qualsevol altre.

DS núm. 3 (7 de setembre), pàg. 18-23.

INTERVINENTS

DIPUTATS

DIÉGUEZ I SEGUÍ, Antoni Josep (Grup Parlamentari

Socialista)

Escrit RGE núm. 3996/04, del Grup Parlamentari

Socialista, sobre solAlicitud de convocatòria de sessió

extraordinària del Ple pel procediment d’urgència, amb l’ordre

del dia següent: 1) InterpelAlació RGE núm. 3997/04, adreçada

al conseller d’Interior, relativa a política general d’ajudes i els

motius que dugueren a finalitzar l’ajuda a Camariñas, així com

les irregularitats comeses pel seu equip des de la seva arribada

en relació amb aquesta línia d’ajuts. 2) Proposició no de llei

RGE núm. 3998/04, relativa a reprovació del conseller

d’Interior, DS núm. 2 (29 de juny), pàg. 6-8 i 11-12.

Adopció d’acord sobre la solAlicitud de convocatòria de

sessió extraordinària del Ple, amb l’ordre del dia següent: 1)

InterpelAlació RGE núm. 4761/04, adreçada al conseller

d’Interior, sobre activitats desenvolupades per autoritats i

funcionaris desplaçats a Moscou en febrer del 2004, en

representació del Govern de les Illes Balears, incloent tot el

relacionat amb l’assistència al local Rasputin, al Night Fly i a

qualsevol altre, DS núm. 3 (7 de setembre), pàg. 18-20 i 22-23.

HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari

Popular)

Escrit RGE núm. 3996/04, del Grup Parlamentari

Socialista, sobre solAlicitud de convocatòria de sessió

extraordinària del Ple pel procediment d’urgència, amb l’ordre

del dia següent: 1) InterpelAlació RGE núm. 3997/04, adreçada

al conseller d’Interior, relativa a política general d’ajudes i els

motius que dugueren a finalitzar l’ajuda a Camariñas, així com

les irregularitats comeses pel seu equip des de la seva arribada

en relació amb aquesta línia d’ajuts. 2) Proposició no de llei

RGE núm. 3998/04, relativa a reprovació del conseller

d’Interior, DS núm. 2 (29 de juny), pàg. 9-10.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Adopció d’acord sobre la solAlicitud de convocatòria de

sessió extraordinària del Ple, amb l’ordre del dia següent: 1)

InterpelAlació RGE núm. 4761/04, adreçada al conseller

d’Interior, sobre activitats desenvolupades per autoritats i

funcionaris desplaçats a Moscou en febrer del 2004, en

representació del Govern de les Illes Balears, incloent tot el

relacionat amb l’assistència al local Rasputin, al Night Fly i a

qualsevol altre, DS núm. 3 (7 de setembre), pàg. 21-22.

ROSSELLÓ I DEL ROSAL, MIQUEL (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds)

Escrit RGE núm. 3996/04, del Grup Parlamentari

Socialista, sobre solAlicitud de convocatòria de sessió

extraordinària del Ple pel procediment d’urgència, amb l’ordre

del dia següent: 1) InterpelAlació RGE núm. 3997/04, adreçada

al conseller d’Interior, relativa a política general d’ajudes i els

motius que dugueren a finalitzar l’ajuda a Camariñas, així com

les irregularitats comeses pel seu equip des de la seva arribada

en relació amb aquesta línia d’ajuts. 2) Proposició no de llei

RGE núm. 3998/04, relativa a reprovació del conseller

d’Interior, DS núm. 2 (29 de juny), pàg. 8.

Adopció d’acord sobre la solAlicitud de convocatòria de

sessió extraordinària del Ple, amb l’ordre del dia següent: 1)

InterpelAlació RGE núm. 4761/04, adreçada al conseller

d’Interior, sobre activitats desenvolupades per autoritats i

funcionaris desplaçats a Moscou en febrer del 2004, en

representació del Govern de les Illes Balears, incloent tot el

relacionat amb l’assistència al local Rasputin, al Night Fly i a

qualsevol altre, DS núm. 3 (7 de setembre), pàg. 20-21.

SAMPOL I MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista)

Escrit RGE núm. 3996/04, del Grup Parlamentari

Socialista, sobre solAlicitud de convocatòria de sessió

extraordinària del Ple pel procediment d’urgència, amb l’ordre

del dia següent: 1) InterpelAlació RGE núm. 3997/04, adreçada

al conseller d’Interior, relativa a política general d’ajudes i els

motius que dugueren a finalitzar l’ajuda a Camariñas, així com

les irregularitats comeses pel seu equip des de la seva arribada

en relació amb aquesta línia d’ajuts. 2) Proposició no de llei

RGE núm. 3998/04, relativa a reprovació del conseller

d’Interior, DS núm. 2 (29 de juny), pàg. 9.

Adopció d’acord sobre la solAlicitud de convocatòria de

sessió extraordinària del Ple, amb l’ordre del dia següent: 1)

InterpelAlació RGE núm. 4761/04, adreçada al conseller



DIPUTACIÓ PERMANENT / Índex any 2004 3

 

d’Interior, sobre activitats desenvolupades per autoritats i

funcionaris desplaçats a Moscou en febrer del 2004, en

representació del Govern de les Illes Balears, incloent tot el

relacionat amb l’assistència al local Rasputin, al Night Fly i a

qualsevol altre, DS núm. 3 (7 de setembre), pàg. 21.

TEMÀTIC

- A -

Ajudes

DS núm. 2 (29 de juny), pàg. 6-12.

Autoritats

DS núm. 3 (7 de setembre), pàg. 18-23.

- C -

Camariñas

DS núm. 2 (29 de juny), pàg. 6-12.

Conseller 

d’Interior

DS núm. 2 (29 de juny), pàg. 6-12.

de Turisme

DS núm. 3 (7 de setembre), pàg. 18-23.

- F -

Funcionaris

DS núm. 3 (7 de setembre), pàg. 18-23.

- I -

Irregularitats

DS núm. 2 (29 de juny), pàg. 6-12.

- M -

Moscou

DS núm. 3 (7 de setembre), pàg. 18-23.

- N -

Night Fly

DS núm. 3 (7 de setembre), pàg. 18-23.

- R -

Rasputin

DS núm. 3 (7 de setembre), pàg. 18-23.

Reprovació

DS núm. 2 (29 de juny), pàg. 6-12.
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