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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació
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expropiacions de carreteres a 31-12-94. (Mesa de 10 de gener del
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RGE núm. 13/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
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durant el 1994. (Mesa de 10 de gener del 1995).

RGE núm. 12/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
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RGE núm. 18/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
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1994. (Mesa de 10 de gener del 1995).

RGE núm. 19/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per l'IBASAN durant el 1994. (Mesa de 10
de gener del 1995).

RGE núm. 20/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut durant el 1994. (Mesa de 10 de gener del 1995).

RGE núm. 21/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per l'Institut Balear de Disseny durant el
1994. (Mesa de 10 de gener del 1995).

RGE núm. 22/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
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i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
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de gener del 1995).

RGE núm. 26/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
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i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
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i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
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administratius adjudicats pel Centre Balears Europa durant el 1994.
(Mesa de 10 de gener del 1995).

RGE núm. 33/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per BITEL durant el 1994. (Mesa de 10 de
gener del 1995).

RGE núm. 34/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per l'IBATUR durant el 1994. (Mesa de 10
de gener del 1995).

RGE núm. 35/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per FICOBALSA durant el 1994. (Mesa de
10 de gener del 1995).

RGE núm. 36/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Vice-presidència durant el 1994.
(Mesa de 10 de gener del 1995).
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RGE núm. 37/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca
durant el 1994. (Mesa de 10 de gener del 1995).

RGE núm. 38/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Presidència del Govern de la CAIB,
durant el 1994. (Mesa de 10 de gener del 1995).

RGE núm. 39/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria de Turisme durant el
1994. (Mesa de 10 de gener del 1995).

RGE núm. 40/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports durant el 1994. (Mesa de 10 de gener del 1995).

RGE núm. 41/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria de la Funció Pública
durant el 1994. (Mesa de 10 de gener del 1995).

RGE núm. 42/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria d'Economia i Hisenda
durant el 1994. (Mesa de 10 de gener del 1995).

RGE núm. 43/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori durant el 1994. (Mesa de 10 de gener del
1995).

RGE núm. 44/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social durant el 1994. (Mesa de 10 de gener del 1995).

RGE núm. 45/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria de Comerç i Indústria
durant el 1994. (Mesa de 10 de gener del 1995).

RGE núm. 46/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria de Governació durant
el 1994. (Mesa de 10 de gener del 1995).

RGE núm. 47/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a descoordinació
entre la Conselleria de Cultura i la Conselleria de Funció Pública.
(Mesa de 10 de gener del 1995).

RGE núm. 48/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subvencions
concedides a les OPAS. (Mesa de 10 de gener del 1995).

Palma, a 10 de gener del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina era la quantia total a 31 de desembre del 1994 del
deute del Govern de la Comunitat en concepte d'expropiacions per
obres de carreteres, de finques ocupades i no pagades?

Com es desglossa aquest deute a 31 de desembre del 1994
per projectes de carretera, indicant la data d'iniciació de l'obra i de
la seva recepció provisional per l'administració?

Quins interessos de demora s'han pagat durant l'any 1994
i a quines obres corresponen?

Quines expropiacions s'han pagat durant l'any 1994 i quins
criteris s'han seguit per als pagaments?

Com pensa el Govern fer front al pagament d'aquest deute
i en quins terminis?

Palma, a 4 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 pel Consorci Centre de Documentació Europea,
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de licitadors i de
la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Institut d'Estudis Baleàrics, amb indicació
de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus
de contractació, del número de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Organisme Autònom Servei Balear de
Salut (SERBASA), amb indicació de l'objecte del contracte, de
l'import, de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de
licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Organisme Autònom Junta d'Aigües de
Balears, amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de licitadors
i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Gestió Sanitària de
Mallorca, amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de licitadors
i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Institut Balear de l'Aigua,
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de licitadors i de
la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Institut Balear de
Sanejament (IBASAN), amb indicació de l'objecte del contracte, de
l'import, de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de
licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Institut Balear de Serveis
a la Joventut, amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import,
de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de licitadors
i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Institut Balear de Disseny,
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de licitadors i de
la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Foment Industrial SA,
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de licitadors
i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM), amb indicació de l'objecte del contracte, de
l'import, de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de
licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Institut Balear de la
Vivenda (IBAVI), amb indicació de l'objecte del contracte, de
l'import, de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de
licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Associació General Agrària
Mallorquina, SA (AGAMA), amb indicació de l'objecte del
contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del
número de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Serveis de Millora Agrària,
SA (SEMILLA, SA), amb indicació de l'objecte del contracte, de
l'import, de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de
licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Serveis Forestals de
Balears, SA (SEFOBASA), amb indicació de l'objecte del contracte,
de l'import, de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número
de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Serveis d'Aqüicultura
Marina, SA (SEAMASA), amb indicació de l'objecte del contracte,
de l'import, de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número
de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Institut de Biologia
Animal, SA (IBABSA), amb indicació de l'objecte del contracte,
de l'import, de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número
de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública ISBA, SA, amb indicació
de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus
de contractació, del número de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública ISBA, SGR, amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari,
del tipus de contractació, del número de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Centre Balears Europa,
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de licitadors i de
la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Balears, Innovació
Telemàtica, SA (BITEL), amb indicació de l'objecte del contracte,
de l'import, de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número
de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Institut Balear de Promoció
del Turisme (IBATUR), amb indicació de l'objecte del contracte, de
l'import, de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de
licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per l'Empresa Pública Fires i Congressos de
Balears, SA (FICOBALSA), amb indicació de l'objecte del
contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus de contractació,
del número de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per la Vice-presidència, amb indicació de
l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus de
contractació, del número de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari,
del tipus de contractació, del número de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per la Presidència del Govern de la Comunitat,
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de licitadors
i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per la Conselleria de Turisme, amb indicació de
l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus de
contractació, del número de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de licitadors i de
la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per la Conselleria de la Funció Pública, amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del
tipus de contractació, del número de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per la Conselleria d'Economia i Hisenda, amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari,
del tipus de contractació, del número de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per la Conselleria d'Obres Públiques i ordenació
del Territori, amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import,
de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de
licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social,
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del número de licitadors
i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per la Conselleria de Comerç i Indústria, amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari,
del tipus de contractació, del número de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1994 per la Conselleria de Governació, amb indicació
de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus de
contractació, del número de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 3 de gener del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Dia 13-12-94, el Parlament de les Illes Balears aprovà la
Llei d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de
patrimoni històric, promoció socio-cultural, animació socio-cultural,
dipòsit legal de llibres i esports.

El BOCAIB núm. 156, de 22-12-94, publica una Ordre
conjunta del Conseller de Cultura, Educació i Esports i del
Conseller de la Funció Pública, per la qual s'aproven les funcions
dels llocs de treball de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

Com és possible que ambdós consellers signassin aquesta
Ordre que inclou entre les funcions i els llocs de treball de la
Conselleria les referides al servei de promoció socio-cultural, servei
de patrimoni històric, centre social d'Inca, centre social de Manacor
i museu Krekovic, que el parlament havia acordat transferir tres dies
abans de la data de la signatura d'aquesta Ordre?

No tenien coneixement les dues conselleries del contingut
de la Llei de transferències esmentada?

Com és possible una descoordinació com aquesta?

Palma, a 4 de gener del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines subvencions ha concedit la Conselleria
d'ASgricultura i Pesca durant l'any 1994 a les OPAS de les Illes
Balears?

Amb quins criteris de distribució?

Palma, a 4 de gener del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 85/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a inclusió de carreteres de Balears a la Xarxa
Transeuropea de Carreteres. (Mesa de 10 de gener del 1995).

Palma, a 10 de gener del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA, presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El dia 1 de juliol del 1995 ha d'entrar en vigor la Decisió
Europea sobre Orientacions Comunitàries per al Desenvolupament
de la Xarxa Transeuropea de Transports, que en aquest moment es
troba en tràmit d'aprovació conjunta pel Parlament Europeu i el
Consell de Ministres. Dites Orientacions substituiran les
aprovades en octubre del 1993.

Les carreteres de Balears poden ser incloses a la nova
Xarxa Transeuropea de Carreteres per les següents raons:

1.- La consideració del fet insular en el Tractat de la
Unió Europea, del que l'article 129B estableix que "la acció de la
Comunitat... tendrà en compte, en particular, la necessitat
d'establir enllaços entre les regions insulars... i les regions centrals
de la Comunitat".

2.- El caràcter transeuropeu dels aeroports de Mallorca,
Menorca i Eivissa, el que exigeix el desenvolupament de les
infraestructures de transport terrestre que estructurin el territori i
complementin les infraestructures de transport específiques dels
territoris insulars, que son els ports i els aeroports.

3.- A la Xarxa Transeuropea aprovada en octubre del
1993 es varen incloure carreteres pertinents a illes mediterrànies
com Córcega, Sicília, Sardenya i Creta.

La inclusió de les carreteres de Balears a la nova Xarxa
Transeuropea de carreteres és condició necessària perquè les obres
de renovació i ampliació puguin constituir "projectes d'interès
comú" de la Unió Europea, finançables amb càrrec al Fons de
Cohesió.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
Proposició no de Llei següent:

"1.- El Parlament de les Illes Balears es manifesta
favorable a la inclusió dels grans eixos viaris de les Illes Balears
en la Xarxa Transeuropea de Carreteres de l'Unió Europea.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a gestionar, amb la màxima celeritat, davant la Comissió
Europea i del Govern Espanyol, la inclusió de carreteres de Balears
en la nova Xarxa Transeuropea de Carreteres actualment en fase
avançada de tramitació i que ha d'entrar en vigor el pròxim dia 1 de
juliol". 

Palma, a 5 de gener del 1995.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 3232/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora de Deià.
(BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre  del 1994).

Obra Estellencs:

Pressupost inicial: 8.091.152 pessetes.
Obres complementàries: presa elèctrica.
Cost final: 13.153.791 pessetes.
Data recepció definitiva: no recepcionada.
Empresa: EDAR: Representaciones Exclusivas

Casasnovas-Roca.
Presa elèctrica: Aplicaciones Hidráulicas 

 
El Director-Gerent:
Gabriel de Juan i Coll

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 3233/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora de Cala
Galdana. (BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre  del 1994).

Aquesta depuradora fou cedida per l'Ajuntament a
l'IBASAN.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 3234/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora de Sant Climent.
(BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre  del 1994).

Pressupost inicial: 63.871.291 pessetes.
Cost final: 73.172.773 pessetes.
Data recepció definitiva: no recepcionada.
Empresa: Madesa-Antonio Gomila, SA

 
El Director-Gerent:
Gabriel de Juan i Coll

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 3235/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora de Ciutadella
Nord. (BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre  del 1994).
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Pressupost inicial: 388.802.635 pessetes.
Obres complementàries: col•lectors. Col•lector Sa

Farola.
Cost final: 519.329.090 pessetes.
Data recepció definitiva: 29-11-92.
Empresa: EDAR: Florit-Bep Moll-Passavant España.
Col•lectors: Infraestructuras del Agua, SL.
Col•lector Sa farola: Infraestructuras del Agua

 
El Director-Gerent:
Gabriel de Juan i Coll

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 3236/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora de Cala
Magrana-Cala Mandia-Cala Anguila-Cala Estany. (BOPIB núm.
150 de 7 d'octubre  del 1994).

Pressupost inicial: 322.459.362 pessetes.
Obres complementàries: Comptadors. Col•lectors.

Bufadors..
Cost final: 479.894.821 pessetes.
Data recepció definitiva: 01-10-93.
Empresa: EDAR: Construcciones Llabrés Feliu-Madesa.
Comptadors: Construcciones Llabrés Feliu-Madesa.
Bufadors: Construcciones Llabrés Feliu-Madesa.
Col•lectors: Construcciones Llabrés Feliu-Madesa

 
El Director-Gerent:
Gabriel de Juan i Coll

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 3237/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora de Porreres.
(BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre  del 1994).

Pressupost: 110.110.000 pessetes.
Cost final: 116.204.020 pessetes.
Data recepció definitiva: no recepcionada.
Empresa: Auxini-Babcock Wilcox Española

 
El Director-Gerent:
Gabriel de Juan i Coll

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 3239/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora de la Colònia
de Sant Jordi. (BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre  del 1994).

Aquesta depuradora no pertany a l'IBASAN.
 

El Director-Gerent:
Gabriel de Juan i Coll

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 3240/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora de Sineu-Petra-
Ariany-Maria de la Salut. (BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre  del
1994).

Pressupost EDAR: 191.876.550 pessetes.
Col•lectors: 265.204.476 pessetes.
Cost final: No està finalitzada.
Data recepció definitiva: no recepcionada.
Empresa: Entrecanales y Tavora-Infilco Española (tant la

depuradora com els col•lectors) 
 

El Director-Gerent:
Gabriel de Juan i Coll

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 3241/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora de Ciutadella
Sud. (BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre  del 1994).

Pressupost inicial: 1.187.236.947 pessetes.
Obres complementàries: Emissari submarí. Tractament de

fangs. Emisari terrestre.
Cost final: 1.783.458.243 pessetes.
Data recepció definitiva: 16-09-93.
Empresa: Entrecanales y tavora-Infilco España.

 
El Director-Gerent:
Gabriel de Juan i Coll

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 3242/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora d'Es Mercadal.
(BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre  del 1994).

Aquesta depuradora fou construïda per l'Ajuntament.
 

El Director-Gerent:
Gabriel de Juan i Coll

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 3243/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora del nucli urbà
de Santa Margalida. (BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre  del 1994).

Pressupost inicial: 127.742.661 pessetes.
Cost final: 140.957.578 pessetes.
Data recepció definitiva: no recepcionada.
Empresa: Conshibal, AIE.

 
El Director-Gerent:
Gabriel de Juan i Coll

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 3244/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora de Vilafranca.
(BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre  del 1994).
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Pressupost inicial: 103.984.085 pessetes.
Obres complementàries: Impermeabilització llacunes.
Cost final: 125.745.086 pessetes.
Data recepció definitiva: no recepcionada.
Empresa: Melchor Mascaró-Oms Ibérica, SA.

 
El Director-Gerent:
Gabriel de Juan i Coll

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 3245/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora de Sant Joan.
(BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre  del 1994).

Pressupost: 69.999.212 pessetes.
Cost final: 69.999.212 pessetes.
Data recepció definitiva: no recepcionada.
Empresa: Melchor Mascaró-Oms Ibérica, SA.

(col•lectors).
 

El Director-Gerent:
Gabriel de Juan i Coll

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 3246/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora d'Algaida-
Montuïri. (BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre  del 1994).

Pressupost: EDAR: 163.905.580 pessetes.
Col•lectors: 131.299.437 pessetes
Cost final: 324.226.401 pessetes.
Data recepció definitiva: no recepcionada.
Empresa: Melchor Mascaró-Oms Ibérica, SA.

(col•lectors).
Sacede Ibérica, SL (EDAR).

 
El Director-Gerent:
Gabriel de Juan i Coll

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 3247/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora de Costitx.
(BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre  del 1994).

Pressupost: 47.055.159 pessetes.
Cost final: 62.260.321 pessetes.
Data recepció definitiva: no recepcionada.
Empresa: Proyectos Acondicionamientos y Servicios del

Agua.
 

El Director-Gerent:
Gabriel de Juan i Coll
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