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INICIATIVES

MESA DE LA COMISSIÓ

Elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta de la
comissió.
DS núm. 17, pàg. 373.

PREGUNTES

RGE núm. 1571/21, relativa a compliment de la Ràdio i
Televisió de les Illes Balears amb la Llei 5/2013.
DS núm. 11, pàg. 219.

RGE núm. 1643/21, relativa a mesures de millora de la
sots-titulació d’IB3.
DS núm. 11, pàg. 220.

RGE núm. 1686/21, relativa a diferències de sou entre els
treballadors d’IB3.
DS núm. 11, pàg. 222.

RGE núm. 1689/21, relativa a captar el públic jove.
DS núm. 11, pàg. 224.

RGE núm. 1690/21, relativa a contingut musical d’origen
eivissenc.
DS núm. 11, pàg. 226.

RGE núm. 1691/21, relativa a 8 de març, Dia Internacional
de la Dona.
DS núm. 11, pàg. 227.

RGE núm. 1692/21, relativa a producció i programació de
continguts esportius.
DS núm. 11, pàg. 229.

RGE núm. 1693/21, relativa a continguts d’IB3 Ràdio i
Televisió.
DS núm. 11, pàg. 230.

RGE núm. 1694/21, relativa a prohibició a una professional
que treballa a l’EPRTVIEB de participar en un col·loqui
perquè la presentarien com a periodista d’IB3.
DS núm. 11, pàg. 232.

RGE núm. 1697/21, relativa a adjudicatària d’informatius
d’IB3 i clima laboral.
DS núm. 11, pàg. 234.

RGE núm. 1698/21, relativa a tractament dels diferents
grups polítics als informatius d’IB3.
DS núm. 11, pàg. 239.

RGE núm. 1699/21, relativa a audiència d’IB3.
DS núm. 11, pàg. 241.

RGE núm. 1700/21, relativa a vet a la periodista Marta
Bergas.

DS núm. 11, pàg. 236.

RGE núm. 2487/21, relativa a audiències d’IB3 Ràdio.
DS núm. 12, pàg. 247.

RGE núm. 2502/21, relativa a desenvolupament del sector
audiovisual.
DS núm. 12, pàg. 249.

RGE núm. 2504/21, relativa a percentatge de cobertura de
l’esport femení.
DS núm. 12, pàg. 250.

RGE núm. 2505/21, relativa a acreditacions dels
professionals dels serveis informatius d’IB3.
DS núm. 12, pàg. 252.

RGE núm. 2506/21, relativa a estratègia per arribar al
públic infantil i juvenil.
DS núm. 12, pàg. 253.

RGE núm. 2507/21, relativa a promoció de l’esport femení.
DS núm. 12, pàg. 255.

RGE núm. 2508/21, relativa a tertúlies polítiques
presencials a IB3 Ràdio i Televisió.
DS núm. 12, pàg. 265.

RGE núm. 2509/21, relativa a representació a nivell de
continguts de les diferents illes.
DS núm. 12, pàg. 267.

RGE núm. 2514/21, relativa a Dones d’IB3 Ràdio.
DS núm. 12, pàg. 257.

RGE núm. 2515/21, relativa a emissions en temps de
pandèmia de La vida a Son Espases.
DS núm. 12, pàg. 259.

RGE núm. 2516/21, relativa a possibilitats i previsió de la
nova unitat mòbil de ràdio.
DS núm. 12, pàg. 260.

RGE núm. 2517/21, relativa a audiència i funcionament on
line. 
DS núm. 12, pàg. 262.

RGE núm. 2518/21, relativa a participació de l’EPRTVIB
en la cultura de la solidaritat i la cooperació.
DS núm. 12, pàg. 264.

RGE núm. 3831/21, relativa a anunci de convocatòria de
vaga dels treballadors dels serveis informatius
externalitzats d’IB3.
DS núm. 13, pàg. 273.

RGE núm. 3887/21, relativa a manual d’organització de
Dalton Audiovisual.
DS núm. 13, pàg. 275.

RGE núm. 3937/21, relativa a internalització del personal
d’informatius d’IB3.
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DS núm. 13, pàg. 277 i 278.

RGE núm. 3972/21, relativa a garantia dels drets dels
treballadors dels serveis d’informatius d’IB3.
DS núm. 13, pàg. 278.

RGE núm. 3973/21, relativa a nou protocol aprovat per
l’empresa sots-contractista dels serveis informatius de l’ens
que permet sancionar treballadors per exhibir el logotip
d’IB3.
DS núm. 13, pàg. 280.

RGE núm. 3975/21, relativa a amonestació d’un treballador
dels serveis d’infromatius externalitzats.
DS núm. 13, pàg. 282.

RGE núm. 3976/21, relativa a vaga dels treballadors dels
serveis informatius.
DS núm. 13, pàg. 290.

RGE núm. 3977/21, relativa a estudi en relació amb la
internalització d’IB3.
DS núm. 13, pàg. 294.

RGE núm. 3978/21, relativa a clàusules socials.
DS núm. 13, pàg. 284.

RGE núm. 3979/21, relativa a protocol de Dalton
Audiovisual sobre l’ús de la imatge o logotip d’IB3.
DS núm. 13, pàg. 286.

RGE núm. 3980/21, relativa a vaga per part dels
treballadors i les treballadores del servei d’informatius.
DS núm. 13, pàg. 292.

RGE núm. 3981/21, relativa a producció i programació de
ficció pròpia i externa.
DS núm. 13, pàg. 287.

RGE núm. 3982/21, relativa a divulgació de Germanies al
seu 500 aniversari.
DS núm. 13, pàg. 289.

RGE núm. 4774/21, relativa a audiència d’IB3 Televisió.
DS núm. 14, pàg. 307.

RGE núm. 4816/21, relativa a criteris per donar cobertura
als diputats i senadors electes de les Illes Balears.
DS núm. 14, pàg. 308.

RGE núm. 4861/21, relativa a vaga dels treballadors dels
Serveis Informatius.
DS núm. 14, pàg. 300.

RGE núm. 4862/21, relativa a audiències d’IB3 després de
la COVID.
DS núm. 14, pàg. 302.

RGE núm. 4863/21, relativa a criteris per a la cobertura in
situ dels partits polítics.
DS núm. 14, pàg. 304.

RGE núm. 4868/21, relativa a valoració de la vaga dels
Serveis Informatius.
DS núm. 14, pàg. 310.

RGE núm. 4870/21, relativa a jornada de vaga a
l’EPRTVIB.
DS núm. 14, pàg. 319.

RGE núm. 4871/21, relativa a convocatòria pública per a
nous programes d’IB3 Ràdio.
DS núm. 14, pàg. 321.

RGE núm. 4873/21, relativa a la sèrie documental Pirates a
Balears.
DS núm. 14, pàg. 312.

RGE núm. 4874/21, relativa a diferència d’audiències entre
televisió i ràdio IB3.
DS núm. 14, pàg. 306.

RGE núm. 4882/21, relativa a programació infantil i juvenil
en català a IB3 Televisió.
DS núm. 14, pàg. 313.

RGE núm. 4913/21, relativa a actuacions de projecció des
de l’EPRTVIB per arribar des de tots els canals (ràdio,
televisió, xarxes) als diferents segments de la població.
DS núm. 14, pàg. 315.

RGE núm. 4914/21, relativa a formes de cooperació amb
altres ens públics de radiotelevisió en català.
DS núm. 14, pàg. 317.

RGE núm. 5528/21, relativa a canvis que s’haurien de
produir a IB3.
DS núm. 15, pàg. 327.

RGE núm. 5537/21, relativa a novetats de programació
d’IB3 per al setembre.
DS núm. 15, pàg. 328.

RGE núm. 5542/21, relativa a la no-retransmissió del partit
d’ascens entre la UD Eivissa i la UCAM Múrcia.
DS núm. 15, pàg. 346.

RGE núm. 5545/21, relativa a comunicat de les associacions
del sector audiovisual de les Illes Balears sobre la situació
actual d’IB3.
DS núm. 15, pàg. 336.

RGE núm. 5546/21, relativa col·laboració fora de l’Ens
Públic dels periodistes d’IB3.
DS núm. 15, pàg. 344.

RGE núm. 5548/21, relativa a competència deslleial als
mitjans públics en oferir publicitat.
DS núm. 15, pàg. 330.

RGE núm. 5549/21, relativa a productores audiovisuals que
formaran part de la programació estiuenca.
DS núm. 15, pàg. 331.
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RGE núm. 5550/21, relativa a projectes transmèdia.
DS núm. 15, pàg. 333.

RGE núm. 5551/21, relativa a emissió del partit de la UD
Eivissa per l’ascens de categoria.
DS núm. 15, pàg. 339.

RGE núm. 5552/21, relativa a augment d’anunciants locals.

DS núm. 15, pàg. 335.

RGE núm. 5553/21, relativa a audiència d’IB3 Ràdio.
DS núm. 15, pàg. 342.

RGE núm. 5554/21, relativa a iniciatives per incentivar la
graella d’IB3 Ràdio.
DS núm. 15, pàg. 338.

RGE núm. 5556/21, relativa a vigilar i fer acomplir les
condicions laborals.
DS núm. 15, pàg. 341.

RGE núm. 7227/21, relativa a informació de l’arribada de
pasteres.
DS núm. 16, pàg. 350.

RGE núm. 7350/21, relativa a paper del director general. 
DS núm. 16, pàg. 360.

RGE núm. 7376/21, relativa a gestió econòmica i interna de
l’EPRTVIB efectuada per la Sra. Margarita Cardona.
DS núm. 16, pàg. 353.

RGE núm. 7381/21, relativa a pressupost d’IB3 per a l’any
2022.
DS núm. 16, pàg. 355.

RGE núm. 7394/21, relativa a estudi sobre la possible
internalització dels serveis d’informatius d’IB3.
DS núm. 16, pàg. 357.

RGE núm. 7395/21, relativa a objectius que s’ha marcat
l’equip d’IB3.
DS núm. 16, pàg. 363.

RGE núm. 7396/21, relativa a concessió d’un préstec de
12,9 milions d’euros a IB3.
DS núm. 16, pàg. 366.

RGE núm. 7409/21, relativa a situació de delegacions i/o
estudis d’IB3 Ràdio.
DS núm. 16, pàg. 359.

RGE núm. 7410/21, relativa a valoració de la nova graella
d’IB3 Ràdio.
DS núm. 16, pàg. 352.

RGE núm. 7412/21, relativa a línies estratègiques de la
col·laboració d’IB3 en projectes audiovisuals.
DS núm. 16, pàg. 365.

RGE núm. 7416/21, relativa a diferències salarials.

DS núm. 16, pàg. 362.

RGE núm. 9737/21, relativa a col·laboració d’informació de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb TV3
i À Punt.
DS núm. 17, pàg. 375.

RGE núm. 10753/21, relativa a convocatòria selecció de
personal.
DS núm. 17, pàg. 376.

RGE núm. 10795/21, relativa a punt en què es troba la
creació del hub audiovisual de les Illes Balears.
DS núm. 17, pàg. 378.

RGE núm. 10800/21, relativa a reducció del pressupost de
producció i coproducció de continguts. 
DS núm. 17, pàg. 373.

RGE núm. 10807/21, relativa a estimació d’objectius
pressupostaris de l’EPRTVIB per a la producció de
continguts per IB3 en 2022.
DS núm. 17, pàg. 380.

RGE núm. 10867/21, relativa a seguiment dels actes dels
diferents partits polítics.
DS núm. 17, pàg. 382.

RGE núm. 10868/21, relativa a formes i procedir de la
sots-contracta Dalton Audiovisual amb els treballadors.
DS núm. 17, pàg. 388.

RGE núm. 10869/21, relativa a tertúlies polítiques
presencials a IB3.
DS núm. 17, pàg. 391.

RGE núm. 11367/21, relativa a visibilitzar el col·lectiu
LGTBI a IB3.
DS núm. 17, pàg. 384.

RGE núm. 11368/21, relativa a docusèries.
DS núm. 17, pàg. 385.

RGE núm. 11369/21, relativa a accés a l’arxiu històric de so
i imatge d’IB3.
DS núm. 17, pàg. 387.

RGE núm. 11370/21, relativa a convenis amb tercers.
DS núm. 17, pàg. 390.

RGE núm. 11371/21, relativa a imatge de l’EPRTVIB a
l’opinió pública.
DS núm. 17, pàg. 393.

RGE núm. 12277/21, relativa a ampliació de continguts
d’IB3 segons pressuposts.
DS núm. 18, pàg. 401.

RGE núm. 12767/21, relativa a previsions d’audiència de
l’Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears per a l’any
2022.
DS núm. 18, pàg. 402.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-016.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-016.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-016.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-016.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-016.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-016.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-016.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-016.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-016.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-016.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-016.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-018.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-018.pdf#page=6


COMISSIÓ DE CONTROL DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS / Índex any  2021 5

RGE núm. 12769/21, relativa a continguts i singularitats en
la producció per a Nadal.
DS núm. 18, pàg. 399.

RGE núm. 12771/21, relativa a línies programàtiques,
principis i criteris del cicle musical Els principals d’IB3.
DS núm. 18, pàg. 404.

RGE núm. 12772/21, relativa a directrius estratègiques per
al període 2021-2025.
DS núm. 18, pàg. 413.

RGE núm. 12773/21, relativa a situació del sector
audiovisual.
DS núm. 18, pàg. 411.

RGE núm. 12774/21, relativa a procés de renovació de
l’actual directiva d’IB3.
DS núm. 18, pàg. 414.

RGE núm. 12775/21, relativa a evolució de les audiències
per a l’any 2022.
DS núm. 18, pàg. 419.

RGE núm. 12776/21, relativa a pressupost destinat a
producció pròpia d’IB3 televisió per a l’any que ve.
DS núm. 18, pàg. 406.

RGE núm. 12777/21, relativa a criteris per enviar equips
fora de les Illes Balears.
DS núm. 18, pàg. 407.

RGE núm. 12779/21, relativa a previsió d’ingressos per
publicitat.
DS núm. 18, pàg. 409.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

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

Preguntes
RGE núm. 1693/21, relativa a continguts d’IB3 Ràdio i
Televisió, DS núm. 11, pàg. 230 i 231.
RGE núm. 2502/21, relativa a desenvolupament del sector
audiovisual, DS núm. 12, pàg. 249 i 250.
RGE núm. 4774/21, relativa a audiència d’IB3 Televisió, DS
núm. 14, pàg. 307 i 308.
RGE núm. 5548/21, relativa a competència deslleial als mitjans
públics en oferir publicitat, DS núm. 15, pàg. 330 i 331.
RGE núm. 7227/21, relativa a informació de l’arribada de
pasteres, DS núm. 16, pàg. 350 i 351.
RGE núm. 9737/21, relativa a col·laboració d’informació de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb TV3 i
À Punt, DS núm. 17, pàg. 375 i 376.

DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 4861/21, relativa a vaga dels treballadors dels
Serveis Informatius, DS núm. 14, pàg. 300 i 301-302.
RGE núm. 4862/21, relativa a audiències d’IB3 després de la
COVID, DS núm. 14, pàg. 302 i 303-304.
RGE núm. 4863/21, relativa a criteris per a la cobertura in situ
dels partits polítics, DS núm. 14, pàg. 304 i 305.

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

Preguntes
RGE núm. 1700/21, relativa a vet a la periodista Marta Bergas,
DS núm. 11, pàg. 236 i 237-238.
RGE núm. 2514/21, relativa a Dones d’IB3 Ràdio, DS núm.
12, pàg. 257 i 258.
RGE núm. 3982/21, relativa a divulgació de Germanies al seu
500 aniversari, DS núm. 13, pàg. 289 i 290.
RGE núm. 4882/21, relativa a programació infantil i juvenil en
català a IB3 Televisió, DS núm. 14, pàg. 313-314 i 315.
RGE núm. 5556/21, relativa a vigilar i fer acomplir les
condicions laborals, DS núm. 15, pàg. 341 i 342.
RGE núm. 7416/21, relativa a diferències salarials, DS núm.
16, pàg. 362.
RGE núm. 11371/21, relativa a imatge de l’EPRTVIB a
l’opinió pública, DS núm. 17, pàg. 393 i 394-395.
RGE núm. 12779/21, relativa a previsió d’ingressos per
publicitat, DS núm. 18, pàg. 409 i 410.

FERNÁNDEZ I LOMBARDO, ARES (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 1689/21, relativa a captar el públic jove, DS núm.
11, pàg. 224 i 225.
RGE núm. 2517/21, relativa a audiència i funcionament on line,
DS núm. 12, pàg. 262 i 263.
RGE núm. 3978/21, relativa a clàusules socials, DS núm. 13,
pàg. 284-285 i 286.
RGE núm. 3980/21, relativa a vaga per part dels treballadors i
les treballadores del servei d’informatius, DS núm. 13, pàg.
292-293 i 294.
RGE núm. 4870/21, relativa a jornada de vaga a l’EPRTVIB,
DS núm. 14, pàg. 319 i 320.
RGE núm. 4871/21, relativa a convocatòria pública per a nous
programes d’IB3 Ràdio, DS núm. 14, pàg. 321.
RGE núm. 5553/21, relativa a audiència d’IB3 Ràdio, DS núm.
15, pàg. 342-343 i 344.
RGE núm. 7410/21, relativa a valoració de la nova graella
d’IB3 Ràdio, DS núm. 16, pàg. 352 i 353.
RGE núm. 11367/21, relativa a visibilitzar el col·lectiu LGTBI
a IB3, DS núm. 17, pàg. 384 i 385.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt)

Preguntes
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RGE núm. 1643/21, relativa a mesures de millora de la
sots-titulació d’IB3, DS núm. 11, pàg. 221 i 222.
RGE núm. 2506/21, relativa a estratègia per arribar al públic
infantil i juvenil, DS núm. 12, pàg. 253 i 254-255.
RGE núm. 3973/21, relativa a nou protocol aprovat per
l’empresa sots-contractista dels serveis informatius de l’ens que
permet sancionar treballadors per exhibir el logotip d’IB3, DS
núm. 13, pàg. 280 i 281.
RGE núm. 4914/21, relativa a formes de cooperació amb altres
ens públics de radiotelevisió en català, DS núm. 14, pàg. 318.
RGE núm. 5549/21, relativa a productores audiovisuals que
formaran part de la programació estiuenca, DS núm. 15, pàg.
332 i 333.
RGE núm. 10800/21, relativa a reducció del pressupost de
producció i coproducció de continguts, DS núm. 17, pàg. 373
i 374.

FUSTER I ZANOGUERA, ANTONIO FRANCISCO
(Grup Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 1697/21, relativa a adjudicatària d’informatius
d’IB3 i clima laboral, DS núm. 11, pàg. 235.
RGE núm. 1698/21, relativa a tractament dels diferents grups
polítics als informatius d’IB3, DS núm. 11, pàg. 239 i 240.
RGE núm. 1699/21, relativa a audiència d’IB3, DS núm. 11,
pàg. 241 i 242.
RGE núm. 2507/21, relativa a promoció de l’esport femení, DS
núm. 12, pàg. 255 i 256.
RGE núm. 2508/21, relativa a tertúlies polítiques presencials a
IB3 Ràdio i Televisió, DS núm. 12, pàg. 265-266 i 267.
RGE núm. 2509/21, relativa a representació a nivell de
continguts de les diferents illes, DS núm. 12, pàg. 267 i 268-
269.
RGE núm. 3975/21, relativa a amonestació d’un treballador
dels serveis d’infromatius externalitzats, DS núm. 13, pàg. 282-
283 i 284.
RGE núm. 3976/21, relativa a vaga dels treballadors dels
serveis informatius, DS núm. 13, pàg. 290 i 291.
RGE núm. 3977/21, relativa a estudi en relació amb la
internalització d’IB3, DS núm. 13, pàg. 294 i 295.
RGE núm. 5542/21, relativa a la no-retransmissió del partit
d’ascens entre la UD Eivissa i la UCAM Múrcia, DS núm. 15,
pàg. 346 i 347.
RGE núm. 5545/21, relativa a comunicat de les associacions
del sector audiovisual de les Illes Balears sobre la situació
actual d’IB3, DS núm. 15, pàg. 336-337 i 338.
RGE núm. 5546/21, relativa col·laboració fora de l’Ens Públic
dels periodistes d’IB3, DS núm. 15, pàg. 344 i 345-346.
RGE núm. 7394/21, relativa a estudi sobre la possible
internalització dels serveis d’informatius d’IB3, DS núm. 16,
pàg. 357 i 358.
RGE núm. 7395/21, relativa a objectius que s’ha marcat l’equip
d’IB3, DS núm. 16, pàg. 363 i 364-365.
RGE núm. 7396/21, relativa a concessió d’un préstec de 12,9
milions d’euros a IB3, DS núm. 16, pàg. 366 i 367.
RGE núm. 10867/21, relativa a seguiment dels actes dels
diferents partits polítics, DS núm. 17, pàg. 382 i 383.

RGE núm. 10868/21, relativa a formes i procedir de la
sots-contracta Dalton Audiovisual amb els treballadors, DS
núm. 17, pàg. 388-389 i 390.
RGE núm. 10869/21, relativa a tertúlies polítiques presencials
a IB3, DS núm. 17, pàg. 391 i 392.
RGE núm. 12773/21, relativa a situació del sector audiovisual,
DS núm. 18, pàg. 411 i 412.
RGE núm. 12774/21, relativa a procés de renovació de l’actual
directiva d’IB3, DS núm. 18, pàg. 414 i 415.
RGE núm. 12775/21, relativa a evolució de les audiències per
a l’any 2022, DS núm. 18, pàg. 415 i 416.

GÓMEZ I GORDIOLA, JUAN MANUEL (Grup
parlamentari Ciudadanos)

Preguntes
RGE núm. 1694/21, relativa a prohibició a una professional
que treballa a l’EPRTVIEB de participar en un col·loqui
perquè la presentarien com a periodista d’IB3, DS núm. 11,
pàg. 232 i 233-234.
RGE núm. 2505/21, relativa a acreditacions dels professionals
dels serveis informatius d’IB3, DS núm. 12, pàg. 252 i 253.
RGE núm. 3831/21, relativa a anunci de convocatòria de vaga
dels treballadors dels serveis informatius externalitzats d’IB3,
DS núm. 13, pàg. 273 i 274.
RGE núm. 4913/21, relativa a actuacions de projecció des de
l’EPRTVIB per arribar des de tots els canals (ràdio, televisió,
xarxes) als diferents segments de la població, DS núm. 14, pàg.
315-316 i 317.
RGE núm. 5550/21, relativa a projectes transmèdia, DS núm.
15, pàg. 333 i 334.
RGE núm. 7376/21, relativa a gestió econòmica i interna de
l’EPRTVIB efectuada per la Sra. Margarita Cardona, DS núm.
16, pàg. 354 i 355.
RGE núm. 10807/21, relativa a estimació d’objectius
pressupostaris de l’EPRTVIB per a la producció de continguts
per IB3 en 2022, DS núm. 17, pàg. 380-381.
RGE núm. 12767/21, relativa a previsions d’audiència de l’Ens
Públic Radiotelevisió de les Illes Balears per a l’any 2022, DS
núm. 18, pàg. 402-403 i 404.

MARÍ I TUR, JORDI (Grup Parlamentari Socialista)

Preguntes
RGE núm. 1690/21, relativa a contingut musical d’origen
eivissenc, DS núm. 11, pàg. 226-227.
RGE núm. 2515/21, relativa a emissions en temps de pandèmia
de La vida a Son Espases, DS núm. 12, pàg. 259 i 260.
RGE núm. 3979/21, relativa a protocol de Dalton Audiovisual
sobre l’ús de la imatge o logotip d’IB3, DS núm. 13, pàg. 286-
287.
RGE núm. 4873/21, relativa a la sèrie documental Pirates a
Balears, DS núm. 14, pàg. 312 i 313.
RGE núm. 5551/21, relativa a emissió del partit de la UD
Eivissa per l’ascens de categoria, DS núm. 15, pàg. 339 i 340.
RGE núm. 7412/21, relativa a línies estratègiques de la
col·laboració d’IB3 en projectes audiovisuals, DS núm. 16,
pàg. 365 i 366.
RGE núm. 11369/21, relativa a accés a l’arxiu històric de so i
imatge d’IB3, DS núm. 17, pàg. 387 i 388.
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RGE núm. 12771/21, relativa a línies programàtiques, principis
i criteris del cicle musical Els principals d’IB3, DS núm. 18,
pàg. 404 i 405.

MASCARÓ I BOSCH, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 1692/21, relativa a producció i programació de
continguts esportius, DS núm. 11, pàg. 229 i 130.
RGE núm. 2518/21, relativa a participació de l’EPRTVIB en
la cultura de la solidaritat i la cooperació, DS núm. 12, pàg.
264 i 265.
RGE núm. 4874/21, relativa a diferència d’audiències entre
televisió i ràdio IB3, DS núm. 14, pàg. 306 i 307.
RGE núm. 5552/21, relativa a augment d’anunciants locals, DS
núm. 15, pàg. 335 i 336.
RGE núm. 11368/21, relativa a docusèries, DS núm. 17, pàg.
385-386 i 387.
RGE núm. 12769/21, relativa a continguts i singularitats en la
producció per a Nadal, DS núm. 18, pàg. 399 i 400.

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

Preguntes
RGE núm. 1686/21, relativa a diferències de sou entre els
treballadors d’IB3, DS núm. 11, pàg. 222 i 223.
RGE núm. 2487/21, relativa a audiències d’IB3 Ràdio, DS
núm. 12, pàg. 247 i 248.
RGE núm. 3972/21, relativa a garantia dels drets dels
treballadors dels serveis d’informatius d’IB3, DS núm. 13, pàg.
278 i 279-280.
RGE núm. 4868/21, relativa a valoració de la vaga dels Serveis
Informatius, DS núm. 14, pàg. 310 i 311.
RGE núm. 5537/21, relativa a novetats de programació d’IB3
per al setembre, DS núm. 15, pàg. 329 i 330.
RGE núm. 7381/21, relativa a pressupost d’IB3 per a l’any
2022, DS núm. 16, pàg. 355 i 356-357.
RGE núm. 10795/21, relativa a punt en què es troba la creació
del hub audiovisual de les Illes Balears, DS núm. 17, pàg. 378
i 379.
RGE núm. 12776/21, relativa a pressupost destinat a producció
pròpia d’IB3 televisió per a l’any que ve, DS núm. 18, pàg. 406
i 407.

RIBAS I MARINO, IDOIA (Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares)

Preguntes
RGE núm. 3937/21, relativa a internalització del personal
d’informatius d’IB3,  DS núm. 13, pàg. 277 i 278.
RGE núm. 12277/21, relativa a ampliació de continguts d’IB3
segons pressuposts, DS núm. 18, pàg. 401 i 402.

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

Preguntes

RGE núm. 1571/21, relativa a compliment de la Ràdio i
Televisió de les Illes Balears amb la Llei 5/2013, DS núm. 11,
pàg. 219 i 220.
RGE núm. 2504/21, relativa a percentatge de cobertura de
l’esport femení, DS núm. 12, pàg. 250 i 251.
RGE núm. 3887/21, relativa a manual d’organització de Dalton
Audiovisual, DS núm. 13, pàg. 275 i 276.
RGE núm. 4816/21, relativa a criteris per donar cobertura als
diputats i senadors electes de les Illes Balears, DS núm. 14,
pàg. 308 i 309.
RGE núm. 5528/21, relativa a canvis que s’haurien de produir
a IB3, DS núm. 15, pàg. 327 i 328.
RGE núm. 7350/21, relativa a paper del director general, DS
núm. 16, pàg. 360 i 361.
RGE núm. 10753/21, relativa a convocatòria selecció de
personal, DS núm. 17, pàg. 377 i 178.
RGE núm. 12777/21, relativa a criteris per enviar equips fora
de les Illes Balears, DS núm. 18, pàg. 408 i 409.

TRIAY I FEDELICH, IRENE (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 1691/21, relativa a 8 de març, Dia Internacional de
la Dona, DS núm. 11, pàg. 227 i 228.
RGE núm. 2516/21, relativa a possibilitats i previsió de la nova
unitat mòbil de ràdio, DS núm. 12, pàg. 260 i 261.
RGE núm. 3981/21, relativa a producció i programació de
ficció pròpia i externa, DS núm. 13, pàg. 287 i 288.
RGE núm. 5554/21, relativa a iniciatives per incentivar la
graella d’IB3 Ràdio, DS núm. 15, pàg. 338 i 339.
RGE núm. 7409/21, relativa a situació de delegacions i/o
estudis d’IB3 Ràdio, DS núm. 16, pàg. 359.
RGE núm. 11370/21, relativa a convenis amb tercers, DS núm.
17, pàg. 390 i 391.
RGE núm. 12772/21, relativa a directrius estratègiques per al
període 2021-2025, DS núm. 18, pàg. 413 i 414.

ALTS CÀRRECS

DIRECTOR GENERAL DE L'ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, ANSREU
MANRESA I MONTSERRAT

Preguntes
RGE núm. 1571/21, relativa a compliment de la Ràdio i
Televisió de les Illes Balears amb la Llei 5/2013, DS núm. 11,
pàg. 219 i 220.
RGE núm. 1643/21, relativa a mesures de millora de la
sots-titulació d’IB3, DS núm. 11, pàg. 221 i 222.
RGE núm. 1686/21, relativa a diferències de sou entre els
treballadors d’IB3, DS núm. 11, pàg. 223 i 224.
RGE núm. 1689/21, relativa a captar el públic jove, DS núm.
11, pàg. 224-225 i 226.
RGE núm. 1690/21, relativa a contingut musical d’origen
eivissenc, DS núm. 11, pàg. 227.
RGE núm. 1691/21, relativa a 8 de març, Dia Internacional de
la Dona, DS núm. 11, pàg. 228 i 229.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-018.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-018.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-016.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-018.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-018.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-016.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-016.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-018.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-016.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-017.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-018.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=11


8 COMISSIÓ DE CONTROL DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS / Índex any 2021

RGE núm. 1692/21, relativa a producció i programació de
continguts esportius, DS núm. 11, pàg. 229 i 130.
RGE núm. 1693/21, relativa a continguts d’IB3 Ràdio i
Televisió, DS núm. 11, pàg. 230 i 231-232.
RGE núm. 1694/21, relativa a prohibició a una professional
que treballa a l’EPRTVIEB de participar en un col·loqui
perquè la presentarien com a periodista d’IB3, DS núm. 11,
pàg. 232-233 i 234.
RGE núm. 1697/21, relativa a adjudicatària d’informatius
d’IB3 i clima laboral, DS núm. 11, pàg. 235-236.
RGE núm. 1698/21, relativa a tractament dels diferents grups
polítics als informatius d’IB3, DS núm. 11, pàg. 239 i 240.
RGE núm. 1699/21, relativa a audiència d’IB3, DS núm. 11,
pàg. 241 i 242.
RGE núm. 1700/21, relativa a vet a la periodista Marta Bergas,
DS núm. 11, pàg. 237 i 238.
RGE núm. 2487/21, relativa a audiències d’IB3 Ràdio, DS
núm. 12, pàg. 247 i 248.
RGE núm. 2502/21, relativa a desenvolupament del sector
audiovisual, DS núm. 12, pàg. 249 i 250.
RGE núm. 2504/21, relativa a percentatge de cobertura de
l’esport femení, DS núm. 12, pàg. 251 i 252.
RGE núm. 2505/21, relativa a acreditacions dels professionals
dels serveis informatius d’IB3, DS núm. 12, pàg. 252 i 253.
RGE núm. 2506/21, relativa a estratègia per arribar al públic
infantil i juvenil, DS núm. 12, pàg. 254 i 255.
RGE núm. 2507/21, relativa a promoció de l’esport femení, DS
núm. 12, pàg. 256 i 257.
RGE núm. 2508/21, relativa a tertúlies polítiques presencials a
IB3 Ràdio i Televisió, DS núm. 12, pàg. 266 i 267.
RGE núm. 2509/21, relativa a representació a nivell de
continguts de les diferents illes, DS núm. 12, pàg. 268-269.
RGE núm. 2514/21, relativa a Dones d’IB3 Ràdio, DS núm.
12, pàg. 257-258 i 259.
RGE núm. 2515/21, relativa a emissions en temps de pandèmia
de La vida a Son Espases, DS núm. 12, pàg. 259 i 260.
RGE núm. 2516/21, relativa a possibilitats i previsió de la nova
unitat mòbil de ràdio, DS núm. 12, pàg. 260 i 261.
RGE núm. 2517/21, relativa a audiència i funcionament on line,
DS núm. 12, pàg. 262 i 263.
RGE núm. 2518/21, relativa a participació de l’EPRTVIB en
la cultura de la solidaritat i la cooperació, DS núm. 12, pàg.
264 i 265.
RGE núm. 3831/21, relativa a anunci de convocatòria de vaga
dels treballadors dels serveis informatius externalitzats d’IB3,
DS núm. 13, pàg. 274 i 275.
RGE núm. 3887/21, relativa a manual d’organització de Dalton
Audiovisual, DS núm. 13, pàg. 275 i 276.
RGE núm. 3937/21, relativa a internalització del personal
d’informatius d’IB3,  DS núm. 13, pàg. 277 i 278.
RGE núm. 3972/21, relativa a garantia dels drets dels
treballadors dels serveis d’informatius d’IB3, DS núm. 13, pàg.
279 i 280.
RGE núm. 3973/21, relativa a nou protocol aprovat per
l’empresa sots-contractista dels serveis informatius de l’ens que
permet sancionar treballadors per exhibir el logotip d’IB3, DS
núm. 13, pàg. 281 i 282.
RGE núm. 3975/21, relativa a amonestació d’un treballador
dels serveis d’infromatius externalitzats, DS núm. 13, pàg. 283
i 284.

RGE núm. 3976/21, relativa a vaga dels treballadors dels
serveis informatius, DS núm. 13, pàg. 291 i 292.
RGE núm. 3977/21, relativa a estudi en relació amb la
internalització d’IB3, DS núm. 13, pàg. 294-295 i 296.
RGE núm. 3978/21, relativa a clàusules socials, DS núm. 13,
pàg. 285 i 286.
RGE núm. 3979/21, relativa a protocol de Dalton Audiovisual
sobre l’ús de la imatge o logotip d’IB3, DS núm. 13, pàg. 287.
RGE núm. 3980/21, relativa a vaga per part dels treballadors i
les treballadores del servei d’informatius, DS núm. 13, pàg. 293
i 294.
RGE núm. 3981/21, relativa a producció i programació de
ficció pròpia i externa, DS núm. 13, pàg. 288 i 289.
RGE núm. 3982/21, relativa a divulgació de Germanies al seu
500 aniversari, DS núm. 13, pàg. 289-290.
RGE núm. 4774/21, relativa a audiència d’IB3 Televisió, DS
núm. 14, pàg. 307 i 308.
RGE núm. 4816/21, relativa a criteris per donar cobertura als
diputats i senadors electes de les Illes Balears, DS núm. 14,
pàg. 309 i 310.
RGE núm. 4861/21, relativa a vaga dels treballadors dels
Serveis Informatius, DS núm. 14, pàg. 300-301 i 302.
RGE núm. 4862/21, relativa a audiències d’IB3 després de la
COVID, DS núm. 14, pàg. 302-303.
RGE núm. 4863/21, relativa a criteris per a la cobertura in situ
dels partits polítics, DS núm. 14, pàg. 304 i 305.
RGE núm. 4868/21, relativa a valoració de la vaga dels Serveis
Informatius, DS núm. 14, pàg. 310-311 i 312.
RGE núm. 4870/21, relativa a jornada de vaga a l’EPRTVIB,
DS núm. 14, pàg. 320.
RGE núm. 4871/21, relativa a convocatòria pública per a nous
programes d’IB3 Ràdio, DS núm. 14, pàg. 321 i 322.
RGE núm. 4873/21, relativa a la sèrie documental Pirates a
Balears, DS núm. 14, pàg. 313.
RGE núm. 4874/21, relativa a diferència d’audiències entre
televisió i ràdio IB3, DS núm. 14, pàg. 306.
RGE núm. 4882/21, relativa a programació infantil i juvenil en
català a IB3 Televisió, DS núm. 14, pàg. 314 i 315.
RGE núm. 4913/21, relativa a actuacions de projecció des de
l’EPRTVIB per arribar des de tots els canals (ràdio, televisió,
xarxes) als diferents segments de la població, DS núm. 14, pàg.
316 i 317.
RGE núm. 4914/21, relativa a formes de cooperació amb altres
ens públics de radiotelevisió en català, DS núm. 14, pàg. 319.
RGE núm. 5528/21, relativa a canvis que s’haurien de produir
a IB3, DS núm. 15, pàg. 327 i 328.
RGE núm. 5537/21, relativa a novetats de programació d’IB3
per al setembre, DS núm. 15, pàg. 329 i 330.
RGE núm. 5542/21, relativa a la no-retransmissió del partit
d’ascens entre la UD Eivissa i la UCAM Múrcia, DS núm. 15,
pàg. 347.
RGE núm. 5545/21, relativa a comunicat de les associacions
del sector audiovisual de les Illes Balears sobre la situació
actual d’IB3, DS núm. 15, pàg. 337 i 338.
RGE núm. 5546/21, relativa col·laboració fora de l’Ens Públic
dels periodistes d’IB3, DS núm. 15, pàg. 345 i 346.
RGE núm. 5548/21, relativa a competència deslleial als mitjans
públics en oferir publicitat, DS núm. 15, pàg. 330 i 331.
RGE núm. 5549/21, relativa a productores audiovisuals que
formaran part de la programació estiuenca, DS núm. 15, pàg.
332 i 333.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-011.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-012.pdf#page=18
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-013.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-014.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/CR-10-015.pdf#page=7


COMISSIÓ DE CONTROL DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS / Índex any  2021 9

RGE núm. 5550/21, relativa a projectes transmèdia, DS núm.
15, pàg. 333-334 i 335.
RGE núm. 5551/21, relativa a emissió del partit de la UD
Eivissa per l’ascens de categoria, DS núm. 15, pàg. 340.
RGE núm. 5552/21, relativa a augment d’anunciants locals, DS
núm. 15, pàg. 335 i 336.
RGE núm. 5553/21, relativa a audiència d’IB3 Ràdio, DS núm.
15, pàg. 343 i 344.
RGE núm. 5554/21, relativa a iniciatives per incentivar la
graella d’IB3 Ràdio, DS núm. 15, pàg. 338 i 339.
RGE núm. 5556/21, relativa a vigilar i fer acomplir les
condicions laborals, DS núm. 15, pàg. 341 i 342.
RGE núm. 7227/21, relativa a informació de l’arribada de
pasteres, DS núm. 16, pàg. 351 i 351.
RGE núm. 7350/21, relativa a paper del director general, DS
núm. 16, pàg. 360 i 361.
RGE núm. 7376/21, relativa a gestió econòmica i interna de
l’EPRTVIB efectuada per la Sra. Margarita Cardona, DS núm.
16, pàg. 354 i 355.
RGE núm. 7381/21, relativa a pressupost d’IB3 per a l’any
2022, DS núm. 16, pàg. 356 i 357.
RGE núm. 7394/21, relativa a estudi sobre la possible
internalització dels serveis d’informatius d’IB3, DS núm. 16,
pàg. 357 i 358.
RGE núm. 7395/21, relativa a objectius que s’ha marcat l’equip
d’IB3, DS núm. 16, pàg. 364.
RGE núm. 7396/21, relativa a concessió d’un préstec de 12,9
milions d’euros a IB3, DS núm. 16, pàg. 367 i 368.
RGE núm. 7409/21, relativa a situació de delegacions i/o
estudis d’IB3 Ràdio, DS núm. 16, pàg. 359 i 360.
RGE núm. 7410/21, relativa a valoració de la nova graella
d’IB3 Ràdio, DS núm. 16, pàg. 352 i 353.
RGE núm. 7412/21, relativa a línies estratègiques de la
col·laboració d’IB3 en projectes audiovisuals, DS núm. 16,
pàg. 365 i 366.
RGE núm. 7416/21, relativa a diferències salarials, DS núm.
16, pàg. 362 i 363.
RGE núm. 9737/21, relativa a col·laboració d’informació de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb TV3 i
À Punt, DS núm. 17, pàg. 375 i 376.
RGE núm. 10753/21, relativa a convocatòria selecció de
personal, DS núm. 17, pàg. 377.
RGE núm. 10795/21, relativa a punt en què es troba la creació
del hub audiovisual de les Illes Balears, DS núm. 17, pàg. 378-
379 i 380.
RGE núm. 10800/21, relativa a reducció del pressupost de
producció i coproducció de continguts, DS núm. 17, pàg. 374
i 375.
RGE núm. 10807/21, relativa a estimació d’objectius
pressupostaris de l’EPRTVIB per a la producció de continguts
per IB3 en 2022, DS núm. 17, pàg. 381-382.
RGE núm. 10867/21, relativa a seguiment dels actes dels
diferents partits polítics, DS núm. 17, pàg. 383 i 384.
RGE núm. 10868/21, relativa a formes i procedir de la
sots-contracta Dalton Audiovisual amb els treballadors, DS
núm. 17, pàg. 389 i 390.
RGE núm. 10869/21, relativa a tertúlies polítiques presencials
a IB3, DS núm. 17, pàg. 392 i 393.
RGE núm. 11367/21, relativa a visibilitzar el col·lectiu LGTBI
a IB3, DS núm. 17, pàg. 384 i 385.

RGE núm. 11368/21, relativa a docusèries, DS núm. 17, pàg.
386 i 387.
RGE núm. 11369/21, relativa a accés a l’arxiu històric de so i
imatge d’IB3, DS núm. 17, pàg. 387 i 388.
RGE núm. 11370/21, relativa a convenis amb tercers, DS núm.
17, pàg. 390 i 391.
RGE núm. 11371/21, relativa a imatge de l’EPRTVIB a
l’opinió pública, DS núm. 17, pàg. 394 i 395.
RGE núm. 12277/21, relativa a ampliació de continguts d’IB3
segons pressuposts, DS núm. 18, pàg. 401 i 402.
RGE núm. 12767/21, relativa a previsions d’audiència de l’Ens
Públic Radiotelevisió de les Illes Balears per a l’any 2022, DS
núm. 18, pàg. 403 i 404.
RGE núm. 12769/21, relativa a continguts i singularitats en la
producció per a Nadal, DS núm. 18, pàg. 400 i 401.
RGE núm. 12771/21, relativa a línies programàtiques, principis
i criteris del cicle musical Els principals d’IB3, DS núm. 18,
pàg. 405 i 406.
RGE núm. 12772/21, relativa a directrius estratègiques per al
període 2021-2025, DS núm. 18, pàg. 413 i 414.
RGE núm. 12773/21, relativa a situació del sector audiovisual,
DS núm. 18, pàg. 411 i 412.
RGE núm. 12774/21, relativa a procés de renovació de l’actual
directiva d’IB3, DS núm. 18, pàg. 415.
RGE núm. 12775/21, relativa a evolució de les audiències per
a l’any 2022, DS núm. 18, pàg. 416 i 417.
RGE núm. 12776/21, relativa a pressupost destinat a producció
pròpia d’IB3 televisió per a l’any que ve, DS núm. 18, pàg. 406
i 407.
RGE núm. 12777/21, relativa a criteris per enviar equips fora
de les Illes Balears, DS núm. 18, pàg. 408 i 409.
RGE núm. 12779/21, relativa a previsió d’ingressos per
publicitat, DS núm. 18, pàg. 410 i 411.

TEMÀTIC

- A -

Actes dels diferents partits polítics
DS núm. 17, pàg. 382.

Arxiu històric de so i imatge d’IB3
DS núm. 17, pàg. 387.

Audiència
DS núm. 14, pàg. 306.
i funcionament on line 
DS núm. 12, pàg. 262. 
d’IB3
DS núm. 11, pàg. 241.
DS núm. 14, pàg. 307.
d’IB3 Ràdio
DS núm. 12, pàg. 247.
post COVID
DS núm. 14, pàg. 302.

previsió per a l’any 2022
DS núm. 18, pàg. 402 i 419.
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- B -

Bergas, Marta
DS núm. 11, pàg. 236.

- C -

Captació 
de públic jove
DS núm. 11, pàg. 224.
de públic infantil i juvenil
DS núm. 12, pàg. 253.

Cardona, Margarita
DS núm. 16, pàg. 353.

Clàusules socials
DS núm. 13, pàg. 284.

Col·laboració amb TV3 i À Punt
DS núm. 17, pàg. 375.

Col·lectiu LGTBI
DS núm. 17, pàg. 384.

Condicions laborals
DS núm. 15, pàg. 341.

Continguts 
ampliació
DS núm. 18, pàg. 401.
de les diferents illes
DS núm. 12, pàg. 267.
d’IB3 Ràdio i Televisió
DS núm. 11, pàg. 230.

Convenis amb tercers
DS núm. 17, pàg. 390.

Cooperació amb altres ens públics de radiotelevisió en
català

DS núm. 14, pàg. 317.

Cultura de la solidaritat i la cooperació
DS núm. 12, pàg. 264.

- D -

Dalton Audiovisual
DS núm. 13, pàg. 275, 280 i 286.
DS núm. 17, pàg. 388.

Dia Internacional de la Dona
DS núm. 11, pàg. 227.

Diputats i senadors electes
DS núm. 14, pàg. 308.

Directiva d’IB3, renovació
DS núm. 18, pàg. 414.

Director general 
DS núm. 16, pàg. 360.

Directrius estratègiques 2021-2025
DS núm. 18, pàg. 413.

Documental Pirates a Balears
DS núm. 14, pàg. 312.

Docusèries
DS núm. 17, pàg. 385.

Dones d’IB3 Ràdio
DS núm. 12, pàg. 257.

- E -

Equips fora de les Illes Balears
DS núm. 18, pàg. 407.

Esport femení
DS núm. 12, pàg. 250 i 255.

Esports, continguts
DS núm. 11, pàg. 229.

- G -

Germanies
DS núm. 13, pàg. 289.

- H -

Hub audiovisual de les Illes Balears
DS núm. 17, pàg. 378.

- I -

IB3
canvis
DS núm. 15, pàg. 327.
objectius
DS núm. 16, pàg. 363.
pressupost per a 2022
DS núm. 16, pàg. 355.
situació actual
DS núm. 15, pàg. 336.

IB3 Ràdio
audiència
DS núm. 15, pàg. 342.
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delegacions
DS núm. 16, pàg. 359.
graella
DS núm. 15, pàg. 338.
DS núm. 16, pàg. 352.

Imatge de l’EPRTVIB
DS núm. 17, pàg. 393.

Informatius d’IB3
DS núm. 12, pàg. 252.
adjudicació
DS núm. 11, pàg. 234.
internalització
DS núm. 13, pàg. 277, 278 i 294.
DS núm. 16, pàg. 357.
tractaments de grups polítics
DS núm. 11, pàg. 239.
treballadors
DS núm. 13, pàg. 278.

- L -

La vida a Son Espases
DS núm. 12, pàg. 259.

Llei 5/2013
DS núm. 11, pàg. 219.

- M -

Música d’origen eivissenc
DS núm. 11, pàg. 226.

- N -

Nous programes d’IB3 Ràdio
DS núm. 14, pàg. 321.

- P -

Partits polítics
DS núm. 14, pàg. 304.

Pasteres
DS núm. 16, pàg. 350.

Periodistes d’IB3
DS núm. 15, pàg. 344.

Personal, convocatòria de selecció
DS núm. 17, pàg. 376.

Pressupost de producció i coproducció de continguts 
DS núm. 17, pàg. 373 i 380.

Préstec de 12,9 milions d’euros
DS núm. 16, pàg. 366.

Els principals d’IB3, cicle musical
DS núm. 18, pàg. 404.

Producció 
de Nadal
DS núm. 18, pàg. 399.
pròpia, pressupost
DS núm. 18, pàg. 406.
i programació de ficció pròpia i
externa
DS núm. 13, pàg. 287.

Productores audiovisuals
DS núm. 15, pàg. 331.

Professionals
DS núm. 11, pàg. 232.

Programació 
infantil i juvenil en català
DS núm. 14, pàg. 313.
novetats
DS núm. 15, pàg. 328.

Projecció de l’EPRTVIB
DS núm. 14, pàg. 315.

Projectes 
audiovisuals
DS núm. 16, pàg. 365.
transmèdia
DS núm. 15, pàg. 333.

Publicitat
anunciants locals 
DS núm. 15, pàg. 335.
competència deslleial
DS núm. 15, pàg. 330.
previsió d’ingressos
DS núm. 18, pàg. 409.

- S -

Salari, diferències
DS núm. 16, pàg. 362.

Sector audiovisual
DS núm. 12, pàg. 249.
DS núm. 18, pàg. 411.

Sots-titulació d’IB3
DS núm. 11, pàg. 220.

- T -
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Tertúlies polítiques presencials a IB3 Ràdio i Televisió
DS núm. 12, pàg. 265.
DS núm. 17, pàg. 391.

Treballadors d’IB3
clima laboral
DS núm. 11, pàg. 234.
sous
DS núm. 11, pàg. 222.

- U -

UD Eivissa
DS núm. 15, pàg. 339 i 346.

Unitat mòbil de ràdio
DS núm. 12, pàg. 260.

- V -

Vaga dels treballadors
DS núm. 13, pàg. 273, 290 i 292.
DS núm. 14, pàg. 300, 310 i 319.
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