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INICIATIVES

PREGUNTES

RGE núm. 2771/20, relativa a imputació d’IB3.
DS núm. 5, pàg. 75.

RGE núm. 2940, relativa a imputació d’IB3.
DS núm. 5, pàg. 76.

RGE núm. 3070/20, relativa a demanda del comitè
d’empresa d’informatius d’IB3.
DS núm. 5, pàg. 78.

RGE núm. 3071/20, relativa a programes de tertúlies o
debats en relació als consells insulars.
DS núm. 5, pàg. 90.

RGE núm. 3072/20, relativa a Divendres Negre a IB3.
DS núm. 5, pàg. 91.

RGE núm. 3074/20, relativa a emissió del documental Fent
les Amèriques. De Mallorca a Puerto Rico.
DS núm. 5, pàg. 80.

RGE núm. 3077/20, relativa a motius i conseqüències de la
no-realització de les desconnexions territorials habituals
per part d’IB3 durant el període de vacances de Nadal.
DS núm. 5, pàg. 82.

RGE núm. 3085/20, relativa a ingressos per publicitat.
DS núm. 5, pàg. 83.

RGE núm. 3086/20, relativa a programació i seguiment de
la Diada de les Illes Balears.
DS núm. 5, pàg. 89.

RGE núm. 3087/20, relativa a la lluita contra la publicitat
de les cases d’apostes.
DS núm. 5, pàg. 85.

RGE núm. 3088/20, relativa a col·laboració amb la
Radiotelevisió Valenciana. 
DS núm. 5, pàg. 86.

RGE núm. 3101/20, relativa a nou contracte extern
d’informatius.
DS núm. 5, pàg. 87.

RGE núm. 5128/20, relativa a l’estat de licitació.
DS núm. 6, pàg. 102.

RGE núm. 5162/20, relativa a volum de sotscontractació a
productores de Menorca i de les Pitiüses.
DS núm. 6, pàg. 99.

RGE núm. 8465/20, relativa a pluralitat informativa.
DS núm. 6, pàg. 104.

RGE núm. 8566/20, relativa al pressupost de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3, exercici 2020.
DS núm. 6, pàg. 105.

RGE núm. 8577/20, relativa a efectes sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de la reestructuració dels
pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any 2020.
DS núm. 6, pàg. 107.

RGE núm. 8609/20, relativa a continguts de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears durant la crisi sanitària.
DS núm. 6, pàg. 109.

RGE núm. 8610/20, relativa a impacte sobre els ingressos
per publicitat.
DS num. 6, pàg. 115.

RGE núm. 8611/20, relativa a programacions més afectades
per les mesures de prevenció sanitària.
DS núm. 6, pàg. 100.

RGE núm. 8612/20, relativa a teletreball a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 6, pàg. 111.

RGE núm. 8622/20, relativa a actuacions davant
l’acumulació de demandes laborals.
DS núm. 6, pàg. 116.

RGE núm. 8623/20, relativa a ubicació en el plec
d’externalització dels Serveis Informatius de la quantia
aprovada en el pressupost de millores laborals.
DS núm. 6, pàg. 118.

RGE núm. 8624/20, relativa a model i clàusules socials dels
nous plecs d’externalització dels Serveis Informatius.
DS núm. 6, pàg. 120.

REG núm. 8652/20, relativa a protocol i pla específic d’IB3
durant la crisi de la COVID-19.
DS núm. 6, pàg. 113.

RGE núm. 13988/20, relativa als ajustaments en els
pressuposts per la crisi de la COVID-19.
DS núm. 9, pàg. 169.

RGE núm. 14752/20, relativa a desaparició de les tertúlies
polítiques a IB3.
DS. núm. 9, pàg. 170.

RGE núm. 15142/20, relativa a presència de la llengua
castellana a IB3 Televisió.
DS núm. 9, pàg. 172.

RGE núm. 15149/20, relativa al 15è aniversari d’IB3 Ràdio,
perspectives de futur.
DS núm. 9, pàg. 173.

RGE núm. 15150/20, relativa a repartiment territorial dels
continguts televisius.
DS núm. 9, pàg. 176.
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RGE núm. 15151/20, relativa a grau de compliment de la
Llei 7/2010.
DS núm. 9, pàg. 186.

RGE núm. 15152/20, relativa a promoció de la dieta
mediterrània als programes de cuina.
DS núm. 9, pàg. 178.

RGE núm. 15157/20, relativa a efectes sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears davant una possible
minva en el seu pressupost de cara al 2021.
DS núm. 9, pàg. 179.

RGE núm. 15159/20, relativa a emissió del documental Tot
inclòs.
DS. núm. 9, pàg. 181.

RGE núm. 15206/20, relativa a criteris de programació
televisiva a IB3.
DS núm. 9, pàg. 182.

RGE núm. 15234/20, relativa a tertúlies polítiques a IB3
ràdio i televisió.
DS núm. 9, pàg. 184.

RGE núm. 15235/20, relativa a millora de les condicions
econòmiques a les productores locals de les Illes Balears.
DS núm. 9, pàg. 187.

RGE núm. 15236/20, relativa a objectius d’IB3 de cara als
pressuposts del 2021.
DS núm. 9, pàg. 190.

RGE núm. 16095/20, relativa a efectes sobre les demandes
dels treballadors davant l’adjudicació dels serveis
informatius a Dalton Audiovisuals.
DS núm. 10, pàg. 195.

RGE núm. 16130/20, relativa a estratègia multimèdia de
MÉS per Mallorca.
DS núm. 10, pàg. 198.

RGE núm. 16133/20, relativa a nova adjudicatària dels
Serveis Informatius.
DS núm. 10, pàg. 199.

RGE núm. 16134/20, relativa internalització dels Serveis
Informatius.
DS núm. 10, pàg. 211.

RGE núm. 16135/20, relativa a nous programes de televisió
i ràdio a IB3.
DS núm. 10, pàg. 213.

RGE núm. 16136/20, relativa a criteri periodístic de les
connexions en directe que la ràdio pública realitza durant
els plens del Parlament.
DS núm. 10, pàg. 201.

RGE núm. 16142/20, relativa a emissió del documental Tot
inclòs.
DS núm. 10, pàg. 203.

RGE núm. 16146/20, relativa que l’EPRTVIB recull a la
memòria pressupostària del 2021, dels PG CAIB, una
modificació del pressupost al capítol 1 justificant, entre
altres qüestions, “per la finalització del conveni Joves
Qualificats del SOIB”.
DS núm. 10, pàg. 204.

RGE núm. 16148/20, relativa a mecanismes per a emissions
simultànies a IB3 Ràdio.
DS núm. 10, pàg. 206.

RGE núm. 16149/20, relativa a desenvolupament de
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides a les Illes Balears.
DS núm. 10, pàg. 208.

RGE núm. 16150/20, relativa a valoració de la nova app
d’IB3.
DS núm. 10, pàg. 195.

RGE núm. 16151/20, relativa a participació de productores
locals en el procés de licitació del servei d’informatius.
DS núm. 10, pàg. 209.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre
les demandes judicials presentades per diversos membres
del comitè d’empresa de Liquid Media, SL.
DS núm. 5, pàg. 72.

RGE núm. 2572/20,del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre
les notícies recentment publicades als diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional
pel procediment anomenat “La roda de les televisions”.
DS núm. 6. Pàg. 97.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del
comitè d’empresa Liquid Media, SL.
DS núm. 8, pàg. 144.

RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
notícies recentment publicades a diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional
del procediment anomenat “La roda de les televisions”.
DS núm. 7, pàg. 126.
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INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

CAMPOS I ASENSI, JORGE (Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares)

Preguntes
RGE núm. 2940, relativa a imputació d’IB3, DS núm. 5, pàg.
76-77 i 77.
RGE núm. 8465/20, relativa a pluralitat informativa, DS núm.
6, pàg. 104 i 104-105.
RGE núm. 13988/20, relativa als ajustaments en els pressuposts
per la crisi de la COVID-19, DS núm. 9, pàg. 169 i 170.
RGE núm. 16136/20, relativa a criteri periodístic de les
connexions en directe que la ràdio pública realitza durant els
plens del Parlament, DS núm. 10, pàg. 201 i 202.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del
comitè d’empresa de Liquid Media, SL, DS núm. 5, pàg. 74.
RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
notícies recentment publicades als diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional pel
procediment anomenat “La roda de les televisions”, DS núm.
6. Pàg. 98.

Compareixences
RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del
comitè d’empresa Liquid Media, SL, DS núm. 8, pàg. 153-154
i 162-163.
RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
notícies recentment publicades a diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional del
procediment anomenat “La roda de les televisions”, DS núm.
7, pàg. 131-132 i 139-140.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Compareixences
RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del
comitè d’empresa Liquid Media, SL, DS núm. 8, pàg. 155-156.

DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del

comitè d’empresa Liquid Media, SL, DS núm. 8, pàg. 149-150
i 161-162.

FERNÁNDEZ I LOMBARDO, ARES (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 3088/20, relativa a col·laboració amb la
Radiotelevisió Valenciana, DS núm. 5, pàg. 86 i 87.
RGE núm. 8609/20, relativa a continguts de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears durant la crisi sanitària, DS
núm. 6, pàg. 109-110 i 110-111.
RGE núm. 15149/20, relativa al 15è aniversari d’IB3 Ràdio,
perspectives de futur, DS núm. 9, pàg. 173-174 i 175-176.
RGE núm. 16148/20, relativa a mecanismes per a emissions
simultànies a IB3 Ràdio, DS núm. 10, pàg. 206 i 207.
RGE núm. 16151/20, relativa a participació de productores
locals en el procés de licitació del servei d’informatius, DS
núm. 10, pàg. 209-210 i 211.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del
comitè d’empresa de Liquid Media, SL, DS núm. 5, pàg. 74.
RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
notícies recentment publicades als diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional pel
procediment anomenat “La roda de les televisions”, DS núm.
6. Pàg. 98.

Compareixences
RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del
comitè d’empresa Liquid Media, SL, DS núm. 8, pàg. 156-157
i 163.
RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
notícies recentment publicades a diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional del
procediment anomenat “La roda de les televisions”, DS núm.
7, pàg. 133-134 i 140.

FERRÀ I TERRASSA, Josep (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Preguntes
RGE núm. 3101/20, relativa a nou contracte extern
d’informatius, DS núm. 5, pàg. 87 i 88.
RGE núm. 8652/20, relativa a protocol i pla específic d’IB3
durant la crisi de la COVID-19, DS núm. 6, pàg. 113 i 114.
RGE núm. 15142/20, relativa a presència de la llengua
castellana a IB3 Televisió, DS núm. 9, pàg. 172 i 173.
RGE núm. 16130/20, relativa a estratègia multimèdia de MÉS
per Mallorca, DS núm. 10, pàg. 198 i 199.
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Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del
comitè d’empresa de Liquid Media, SL, DS núm. 5, pàg. 73-74.
RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
notícies recentment publicades als diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional pel
procediment anomenat “La roda de les televisions”, DS núm.
6. Pàg. 98.

Compareixences
RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del
comitè d’empresa Liquid Media, SL, DS núm. 8, pàg. 151-153.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt)

Preguntes
RGE núm. 5162/20, relativa a volum de sotscontractació a
productores de Menorca i de les Pitiüses, DS núm. 6, pàg. 99
i 100.
RGE núm. 14752/20, relativa a desaparició de les tertúlies
polítiques a IB3, DS. núm. 9, pàg. 170 i 171.

Sol·licitud de compareixença
RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
notícies recentment publicades als diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional pel
procediment anomenat “La roda de les televisions”, DS núm.
6. Pàg. 99.

Compareixences
RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
notícies recentment publicades a diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional del
procediment anomenat “La roda de les televisions”, DS núm.
7, pàg. 133.

FUSTER I ZANOGUERA, ANTONIO FRANCISCO
(Grup Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 3070/20, relativa a demanda del comitè d’empresa
d’informatius d’IB3, DS núm. 5, pàg. 78 i 79.
RGE núm. 3071/20, relativa a programes de tertúlies o debats,
en relació als consells insulars, DS núm. 5, pàg. 90 i 91.
RGE núm. 3072/20, relativa a Divendres Negre a IB3, DS núm.
5, pàg. 91 i 92.
RGE núm. 8622/20, relativa a actuacions davant l’acumulació
de demandes laborals, DS núm. 6, pàg. 116-117 i 118.
RGE núm. 8623/20, relativa a ubicació en el plec
d’externalització dels Serveis Informatius de la quantia
aprovada en el pressupost de millores laborals, DS núm. 6, pàg.
118-119 i 120.

RGE núm. 8624/20, relativa a model i clàusules socials dels
nous plecs d’externalització dels Serveis Informatius, DS núm.
6, pàg. 120-121 i 122.
RGE núm. 15234/20, relativa a tertúlies polítiques a IB3 ràdio
i televisió, DS núm. 9, pàg. 184-185 i 185.
RGE núm. 15235/20, relativa a millora de les condicions
econòmiques a les productores locals de les Illes Balears, DS
núm. 9, pàg. 187-188 i 189.
RGE núm. 15236/20, relativa a objectius d’IB3 de cara als
pressuposts del 2021, DS núm. 9, pàg. 190 i 191.
RGE núm. 16133/20, relativa a nova adjudicatària dels Serveis
Informatius, DS núm. 10, pàg. 199-200 i 201.
RGE núm. 16134/20, relativa internalització dels Serveis
Informatius, DS núm. 10, pàg. 211-212 i 212-213.
RGE núm. 16135/20, relativa a nous programes de televisió i
ràdio a IB3, DS núm. 10, pàg. 213 i 215.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del
comitè d’empresa de Liquid Media, SL, DS núm. 5, pàg. 73.
RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
notícies recentment publicades als diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional pel
procediment anomenat “La roda de les televisions”, DS núm.
6, pàg. 98.

Compareixences
RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
notícies recentment publicades a diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional del
procediment anomenat “La roda de les televisions”, DS núm.
7, pàg. 129-130 i 138-139.

GÓMEZ I GORDIOLA, JUAN MANUEL (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Preguntes
RGE núm. 3074/20, relativa a emissió del documental Fent les
Amèriques. De Mallorca a Puerto Rico, DS núm. 5, pàg. 80 i
81.
RGE núm. 8566/20, relativa al pressupost de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3, exercici 2020, DS núm.
6, pàg. 105 i 106-107.
RGE núm. 15206/20, relativa a criteris de programació
televisiva a IB3, DS núm. 9, pàg. 182 i 183.
RGE núm. 16146/20, relativa que l’EPRTVIB recull a la
memòria pressupostària del 2021, dels PG CAIB, una
modificació del pressupost al capítol 1 justificant, entre altres
qüestions, “per la finalització del conveni Joves Qualificats del
SOIB”, DS núm. 10, pàg. 204 i 205.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del
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comitè d’empresa de Liquid Media, SL, DS núm. 5, pàg. 72-73
i 74.
RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
notícies recentment publicades als diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional pel
procediment anomenat “La roda de les televisions”, DS núm.
6. Pàg. 97-98.

Compareixences
RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del
comitè d’empresa Liquid Media, SL, DS núm. 8, pàg. 147-149
i 159-161.
RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
notícies recentment publicades a diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional del
procediment anomenat “La roda de les televisions”, DS núm.
7, pàg. 128-129 i 137-138.

JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ, PABLO JESÚS (Grup
Parlamentari Unidas Podemos)

Preguntes
RGE núm. 16142/20, relativa a emissió del documental Tot
inclòs, DS núm. 10, pàg. 203 i 204.

MARÍ I TUR, JORDI (Grup Parlamentari Socialista)

Preguntes
RGE núm. 3085/20, relativa a ingressos per publicitat, DS núm.
5, pàg. 83-84 i 84.
RGE núm. 3086/20, relativa a programació i seguiment de la
Diada de les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 89.
RGE núm. 8610/20, relativa a impacte sobre els ingressos per
publicitat, DS num. 6, pàg. 115 i 116.
RGE núm. 15150/20, relativa a repartiment territorial dels
continguts televisius, DS núm. 9, pàg. 176 i 177.
RGE núm. 15151/20, relativa a grau de compliment de la Llei
7/2010, DS núm. 9, pàg. 186.

MASCARÓ I BOSCH, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 8611/20, relativa a programacions més afectades per
les mesures de prevenció sanitària, DS núm. 6, pàg. 101 i 102.

PONS I SALOM, CATALINA (Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears)

Preguntes
RGE núm. 3077/20, relativa a motius i conseqüències de la no-
realització de les desconnexions territorials habituals per part
d’IB3 durant el període de vacances de Nadal, DS núm. 5, pàg.
82 i 83.

RGE núm. 8577/20, relativa a efectes sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears de la reestructuració dels pressuposts de la
comunitat autònoma per a l’any 2020, DS núm. 6, pàg. 107-108
i 108-109.
RGE núm. 15157/20, relativa a efectes sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears davant una possible minva en el seu
pressupost de cara al 2021, DS núm. 9, pàg. 179-180 i 181.
RGE núm. 16095/20, relativa a efectes sobre les demandes dels
treballadors davant l’adjudicació dels serveis informatius a
Dalton Audiovisuals, DS núm. 10, pàg. 195, 196-197 i 197.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del
comitè d’empresa de Liquid Media, SL, DS núm. 5, pàg. 74.
RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
notícies recentment publicades als diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional pel
procediment anomenat “La roda de les televisions”, DS núm.
6, pàg. 98.

Compareixences
RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del
comitè d’empresa Liquid Media, SL, DS núm. 8, pàg. 154-155
i 163.
RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
notícies recentment publicades a diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional del
procediment anomenat “La roda de les televisions”, DS núm.
7, pàg. 132-133 i 140.

SANS I REGIS, MARIA ESPERANÇA (Grup
Parlamentari Unidas Podemos)

Preguntes
RGE núm. 2771/20, relativa a imputació d’IB3, DS núm. 5,
pàg. 75 i 76.
RGE núm. 5128/20, relativa a l’estat de licitació, DS núm. 6,
pàg. 102 i 103.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
demandes judicials presentades per diversos membres del
comitè d’empresa de Liquid Media, SL, DS núm. 5, pàg. 73.
RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
notícies recentment publicades als diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional pel
procediment anomenat “La roda de les televisions”, DS núm.
6, pàg. 98.

Compareixences
RGE núm. 1904/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
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demandes judicials presentades per diversos membres del
comitè d’empresa Liquid Media, SL, DS núm. 8, pàg. 151.
RGE núm. 2572/20, del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les
notícies recentment publicades a diferents mitjans de
comunicació sobre la investigació de l’Audiència Nacional del
procediment anomenat “La roda de les televisions”, DS núm.
7, pàg. 130-131 i 139.

TRIAY I FEDELICH, IRENE (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 3087/20, relativa a la lluita contra la publicitat de
les cases d’apostes, DS núm. 5, pàg. 85 i 85-86.
RGE núm. 8612/20, relativa a teletreball a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm. 6, pàg. 111 i 112.
RGE núm. 15152/20, relativa a promoció de la dieta
mediterrània als programes de cuina, DS núm. 9, pàg. 178 i
179.
RGE núm. 16149/20, relativa a desenvolupament de l’Agenda
2030 de les Nacions Unides a les Illes Balears, DS núm. 10,
pàg. 208 i 209.

ALTS CÀRRECS

DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, ANDREU
MANRESA I MONTSERRAT

Preguntes
RGE núm. 2771/20, relativa a imputació d’IB3, DS núm. 5,
pàg. 75-76 i 76.
RGE núm. 2940, relativa a imputació d’IB3, DS núm. 5, pàg.
77 i 77-78.
RGE núm. 3070/20, relativa a demanda del comitè d’empresa
d’informatius d’IB3, DS núm. 5, pàg. 78-79 i 79-80.
RGE núm. 3071/20, relativa a programes de tertúlies o debats,
en relació als consells insulars, DS núm. 5, pàg. 90-91.
RGE núm. 3072/20, relativa a Divendres Negre a IB3, DS núm.
5, pàg. 91-92 i 92.
RGE núm. 3074/20, relativa a emissió del documental Fent les
Amèriques. De Mallorca a Puerto Rico, DS núm. 5, pàg. 80-81
i 81-82.
RGE núm. 3077/20, relativa a motius i conseqüències de la no-
realització de les desconnexions territorials habituals per part
d’IB3 durant el període de vacances de Nadal, DS núm. 5, pàg.
82-83 i 83.
RGE núm. 3085/20, relativa a ingressos per publicitat, DS núm.
5, pàg. 84 i 84-85.
RGE núm. 3086/20, relativa a programació i seguiment de la
Diada de les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 89.
RGE núm. 3087/20, relativa a la lluita contra la publicitat de
les cases d’apostes, DS núm. 5, pàg. 85 i 86.
RGE núm. 3088/20, relativa a col·laboració amb la
Radiotelevisió Valenciana, DS núm. 5, pàg. 86-87.
RGE núm. 3101/20, relativa a nou contracte extern
d’informatius, DS núm. 5, pàg. 87-88 i 88.

RGE núm. 5128/20, relativa a l’estat de licitació, DS núm. 6,
pàg. 102-103 i 103.
RGE núm. 5162/20, relativa a volum de sotscontractació a
productores de Menorca i de les Pitiüses, DS núm. 6, pàg. 99-
100 i 100.
RGE núm. 8465/20, relativa a pluralitat informativa, DS núm.
6, pàg. 104 i 105.
RGE núm. 8566/20, relativa al pressupost de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3, exercici 2020, DS núm.
6, pàg. 106 i 107.
RGE núm. 8577/20, relativa a efectes sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears de la reestructuració dels pressuposts de la
comunitat autònoma per a l’any 2020, DS núm. 6, pàg. 108 i
109.
RGE núm. 8609/20, relativa a continguts de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears durant la crisi sanitària, DS
núm. 6, pàg. 110 i 111.
RGE núm. 8610/20, relativa a impacte sobre els ingressos per
publicitat, DS num. 6, pàg. 115-116 i 116.
RGE núm. 8611/20, relativa a programacions més afectades per
les mesures de prevenció sanitària, DS núm. 6, pàg. 101.
RGE núm. 8612/20, relativa a teletreball a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm. 6, pàg. 111-112 i
112.
RGE núm. 8622/20, relativa a actuacions davant l’acumulació
de demandes laborals, DS núm. 6, pàg. 117-118 i 118.
RGE núm. 8623/20, relativa a ubicació en el plec
d’externalització dels Serveis Informatius de la quantia
aprovada en el pressupost de millores laborals, DS núm. 6, pàg.
119 i 120.
RGE núm. 8624/20, relativa a model i clàusules socials dels
nous plecs d’externalització dels Serveis Informatius, DS núm.
6, pàg. 121 i 122.
REG núm. 8652/20, relativa a protocol i pla específic d’IB3
durant la crisi de la COVID-19, DS núm. 6, pàg. 113-114 i 114.
RGE núm. 13988/20, relativa als ajustaments en els pressuposts
per la crisi de la COVID-19, DS núm. 9, pàg. 169-170 i 170.
RGE núm. 14752/20, relativa a desaparició de les tertúlies
polítiques a IB3, DS. núm. 9, pàg. 171 i 171-172.
RGE núm. 15142/20, relativa a presència de la llengua
castellana a IB3 Televisió, DS núm. 9, pàg. 172 i 173.
RGE núm. 15149/20, relativa al 15è aniversari d’IB3 Ràdio,
perspectives de futur, DS núm. 9, pàg. 174-175 i 176.
RGE núm. 15150/20, relativa a repartiment territorial dels
continguts televisius, DS núm. 9, pàg. 177 i 177-178.
RGE núm. 15151/20, relativa a grau de compliment de la Llei
7/2010, DS núm. 9, pàg. 186-187.
RGE núm. 15152/20, relativa a promoció de la dieta
mediterrània als programes de cuina, DS núm. 9, pàg. 178 i
179.
RGE núm. 15157/20, relativa a efectes sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears davant una possible minva en el seu
pressupost de cara al 2021, DS núm. 9, pàg. 180-181 i 181.
RGE núm. 15206/20, relativa a criteris de programació
televisiva a IB3, DS núm. 9, pàg. 182-183 i 183-184.
RGE núm. 15234/20, relativa a tertúlies polítiques a IB3 ràdio
i televisió, DS núm. 9, pàg. 185 i 185-186.
RGE núm. 15235/20, relativa a millora de les condicions
econòmiques a les productores locals de les Illes Balears, DS
núm. 9, pàg. 188 i 189.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-005.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-009.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-010.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-005.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-005.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-005.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-005.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-005.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-005.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-005.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-005.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-005.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-005.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-005.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-005.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-005.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-005.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-006.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-009.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-009.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-009.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-009.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-009.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-009.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-009.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-009.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-009.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-009.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-009.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-009.pdf#page=21


8 COMISSIÓ DE CONTROL DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS / Índex any 2020

RGE núm. 15236/20, relativa a objectius d’IB3 de cara als
pressuposts del 2021, DS núm. 9, pàg. 190-191 i 191.
RGE núm. 16095/20, relativa a efectes sobre les demandes dels
treballadors davant l’adjudicació dels serveis informatius a
Dalton Audiovisuals, DS núm. 10, pàg. 195-196, 197.
RGE núm. 16130/20, relativa a estratègia multimèdia de MÉS
per Mallorca, DS núm. 10, pàg. 198-199.
RGE núm. 16133/20, relativa a nova adjudicatària dels Serveis
Informatius, DS núm. 10, pàg. 200-201.
RGE núm. 16134/20, relativa internalització dels Serveis
Informatius, DS núm. 10, pàg. 212 i 213.
RGE núm. 16135/20, relativa a nous programes de televisió i
ràdio a IB3, DS núm. 10, pàg. 213-215 i 215.
RGE núm. 16136/20, relativa a criteri periodístic de les
connexions en directe que la ràdio pública realitza durant els
plens del Parlament, DS núm. 10, pàg. 201-202, 202 i 203.
RGE núm. 16142/20, relativa a emissió del documental Tot
inclòs, DS núm. 10, pàg. 203 i 204.
RGE núm. 16146/20, relativa que l’EPRTVIB recull a la
memòria pressupostària del 2021, dels PG CAIB, una
modificació del pressupost al capítol 1 justificant, entre altres
qüestions, “per la finalització del conveni Joves Qualificats del
SOIB”, DS núm. 10, pàg. 204-205 i 205.
RGE núm. 16148/20, relativa a mecanismes per a emissions
simultànies a IB3 Ràdio.
DS núm. 10, pàg. 206-207.
RGE núm. 16149/20, relativa a desenvolupament de l’Agenda
2030 de les Nacions Unides a les Illes Balears, DS núm. 10,
pàg. 208-209 i 209.
RGE núm. 16151/20, relativa a participació de productores
locals en el procés de licitació del servei d’informatius, DS
núm. 10, pàg. 210.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1904/20, per tal d’informar sobre les demandes
judicials presentades per diversos membres del comitè
d’empresa de Liquid Media, SL, DS núm. 5, pàg. 74.

Compareixences
RGE núm. 1904/20, per informar sobre les demandes judicials
presentades per diversos membres del comitè d’empresa Liquid
Media, SL, DS núm. 8, pàg. 144-147, 157-159 i 164.
RGE núm. 2572/20, per informar sobre les notícies recentment
publicades a diferents mitjans de comunicació sobre la
investigació de l’Audiència Nacional del procediment
anomenat “La roda de les televisions”, DS núm. 7, pàg. 126-
128, 134-137 i 141.

TEMÀTIC

- A -

Agenda 2030
DS núm. 10, pàg. 208.

App IB3
DS núm. 10, pàg. 195.

- C -

Cases d’apostes
DS núm. 5, pàg. 85.

Consells insulars, tertúlies i debats
DS núm. 5, pàg. 90.

Continguts televisius, repartiment territorial
DS núm. 9, pàg. 176.

COVID-19
pla específic
DS núm. 6, pàg. 113.
pressupost
DS núm. 9, pàg. 169.
protocol 
DS núm. 6, pàg. 113.

Crisi sanitària
DS núm. 6, pàg. 109.

- D -

Dalton Audiovisuals
DS núm. 10, pàg. 195.

Demandes 
judicials, Liquid Media
DS núm. 5, pàg. 72.
DS núm. 8, pàg. 144.
laborals
DS núm. 6, pàg. 116.

Desconnexions territorials
DS núm. 5, pàg. 82.

Diada de les Illes Balears
DS núm. 5, pàg. 89.

Dieta mediterrània
DS núm. 9, pàg. 178.

Divendres Negre
DS núm. 5, pàg. 91.

-E-

Estratègia multimèdia
DS núm. 10, pàg. 198.

- F -

Fent les Amèriques. De Mallorca a Puerto Rico
DS núm. 5, pàg. 80.
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- I -

IB3 Ràdio, 15è aniversari
DS núm. 9, pàg. 173.

Imputació d’IB3
DS núm. 5, pàg. 75.
DS núm. 5, pàg. 76.

Informatius (vegeu Serveis informatius)

-J-

Joves Qualificats, memòria pressupostària 2021
DS núm. 10, pàg. 204.

- L -

La roda de les televisions
DS núm. 6, pàg. 97.
DS núm. 7, pàg. 126.

Licitació
DS núm. 6, pàg. 102.

Liquid Media SL, comitè d’empresa
DS núm. 5, pàg. 72.
DS núm. 8, pàg. 144.

Llei 7/2010, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears
DS núm. 9, pàg. 186.

Llengua castellana
DS núm. 9, pàg. 172.

- P -

Perspectives de futur
DS núm. 9, pàg. 173.

Ple Parlament, connexions en directe
DS núm. 10, pàg. 201.

Pluralitat informativa
DS núm. 6, pàg. 104.

Pressupost 
exercici 2020
DS núm. 6, pàg. 105.
objectius
DS núm. 9, pàg. 190.
possible minva
DS núm. 9, pàg. 179.
reestructuració
DS núm. 6, pàg. 107.

Productores locals
condicions econòmiques
DS núm. 9, pàg. 187.
Menorca i Pitiüses
DS núm. 6, pàg. 99.
serveis informatius
DS núm. 10, pàg. 209.

Programacions
criteris
DS núm. 9, pàg. 182.
mesures de prevenció sanitàries
DS núm. 6, pàg. 100.

Programes, nous
DS núm. 10, pàg. 213.

Publicitat (vegeu també Cases d’apostes)
ingressos
DS núm. 5, pàg. 83.
DS num. 6, pàg. 115.

- R -

Ràdio, emissions simultànies
DS núm. 10, pàg. 206.

Radiotelevisió Valenciana
DS núm. 5, pàg. 86.

- S -

Serveis Informatius
comitè d’empresa
DS núm. 5, pàg. 78.
contracte extern
DS núm. 5, pàg. 87.
internalització
DS núm. 10, pàg. 211.
millores laborals
DS núm. 6, pàg. 118 i 120.
nova adjudicatària
DS núm. 10, pàg. 199.
plec externalització
DS núm. 6, pàg. 118 i 120.
productores locals
DS núm. 10, pàg. 209.

- T -

Teletreball
DS núm. 6, pàg. 111.
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Tertúlies polítiques (vegeu també Consells insulars,
tertúlies i debats)

desaparició
DS. núm. 9, pàg. 170.
ràdio i televisió
DS núm. 9, pàg. 184.

Tot inclòs, documental
DS. núm. 9, pàg. 181.
DS núm. 10, pàg. 203.
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