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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la reducció dels
accidents laborals al sector primari
Tram. 314-03687/07

Formulació: Sra. Anna Miranda i Torres,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
26.11.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix
a l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quines mesures concretes té previstes aplicar el Con-
sell Executiu per reduir els accidents laborals al sector
primari?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2004

Anna Miranda i Torres
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la no-admissió de
dos ciutadans d’origen àrab a locals
nocturns de Girona el 12 de novembre
de 2004
Tram. 314-03688/07

Formulació: Sr. Lluís Postigo i Garcia, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
26.11.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Lluís Postigo i Garcia, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa,
d’acord amb allò que preveu l’article 132 del Regla-
ment de la Cambra, formula les següents preguntes per
tal que siguin contestades per escrit.

El passat 12 de novembre dues parelles de Girona van
tornar a patir, perquè malauradament no és un tema
nou, la humiliació de no ser admesos a dos locals noc-
turns de pública concurrència («L-Suit» i «Platea») pel
sol fet que dos d’ells eren àrabs. Els responsables de
l’accés a ambdós locals van donar la mateixa excusa,
que estaven fent una festa privada, però els afectats van
poder comprovar com d’altres parelles podien entrar
sense la més mínima objecció. Aquest fet ha tingut re-
percussió en diferents mitjans de comunicació.

Interessa saber a aquest diputat

1. Quines actuacions pensa realitzar, d’ofici, per tal
d’esbrinar les circumstàncies en que van tenir lloc els
fets esmentats?

2. Quines accions pensa realitzar per sancionar els fets
esmentats?

3. Quines actuacions pensa dur a terme per tal que no
es tornin a repetir casos d’aplicació de criteris racistes
en l’exercici del dret d’admissió a locals de pública
concurrència?

4. Quines actuacions pensa dur a terme per tal que no
es tornin a repetir altres casos d’abús en l’exercici del
dret d’admissió?

5. Quines accions pensa impulsar per tal que els usua-
ris coneguin el seu dret a accedir lliurement a locals de
pública concurrència?

6. Quines accions pensa impulsar per tal que els usua-
ris coneguin quins són els límits del dret d’admissió?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2004

Lluís Postigo i Garcia
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la petició dels
ajuntaments de Gavà i Viladecans de
desplaçar la tercera pista de l’aeroport
del Prat (Baix Llobregat)
Tram. 314-03689/07

Formulació: Sr. Ramon Espadaler i
Parcerisas, del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
26.11.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Espadaler I Parcerisas, Diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quin es el capteniment del Departament de Medi
Ambient i Habitatge respecte a la petició dels Ajunta-
ment de Gavà i Viladecans de desplaçar la tercera pis-
ta de l’aeroport del Prat de Llobregat?

Palau del Parlament, de novembre de 2004

Ramon Espadaler i Parcerisas
Diputat del G. P. de CiU

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS


