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Constitució de la Comissió.
DS núm. 1 (8 de febrer), pàg. 2-4.

PREGUNTES

RGE núm. 1992/05, relativa a plantilla d’IB3.
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 38-39.

RGE núm. 2067/05, relativa a programes preferits.
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 39-41.

RGE núm. 2074/05, relativa a creació del Consell Assessor
de Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 41-43.

RGE núm. 2075/05, relativa a documental emès pel Canal
33.
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 44-46.

RGE núm. 2076/05, relativa a cost dels adaptadors per
resintonitzar Canal 33.
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 43-44.

RGE núm. 2077/05, relativa a solucions als desplaçaments
de freqüències.
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 46-47.

RGE núm. 2084/05, relativa a emissió d’una pelAlícula en
versió castellana.
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 58-60.

RGE núm. 2085/05, relativa a català de Mallorca en relació
amb els eivissencs.
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 47-48.

RGE núm. 2086/05, relativa a objectius del conveni entre
RTV de les Illes Balears i diverses institucions.
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 48-49.

RGE núm. 2087/05, relativa a acord amb l’APAIB.
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 49-50.

RGE núm. 2088/05, relativa a cobertura del senyal d’IB3
TV.
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 50-51.

RGE núm. 2089/05, relativa a manual d’ús del català propi
de les Illes Balears elaborat pel COFUC.
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 51-52.

RGE núm. 2090/05, relativa a posada en marxa de la
programació d’IB3 ràdio.
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 52-53.

RGE núm. 3006/05, relativa a pluralitat política i social de
la nostra comunitat a IB3.
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 60-62.

RGE núm. 3007/05, relativa a periodistes contractats per
IB3.
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 62-63.

RGE núm. 3008/05, relativa a nivell d’audiència considerat
satisfactori.
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 63-65.

RGE núm. 3009/05, relativa a dimissió en relació amb els
nivells d’audiència d’IB3.
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 66-67.

RGE núm. 3011/05, relativa a resultats de l’enquesta
ciutadana.
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 67-68.

RGE núm. 3012/05, relativa a criteris d’elecció del
president del Consell d’Administració de l’ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 68.

RGE núm. 3013/05, relativa a resolució aprovada pel PSOE
de Menorca en relació amb la ràdio i televisió
autonòmiques.
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 68-70.

RGE núm. 3014/05, relativa a denúncies que conté la
resolució aprovada pel PSOE de Menorca.
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 70-71.

RGE núm. 3016/05, relativa a assessorament lingüístic per
a IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 71-72

RGE núm. 3723/05, relativa a cessament de l’editora
d’informatius d’IB3 Ràdio.
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 80-81.

RGE núm. 3742/05, relativa a presència de l’oposició a IB3.
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 78-80.

RGE núm. 3811/05, relativa a disculpes de la Sra. Directora
de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 81-82.

RGE núm. 3812/05, relativa al reglament del Consell
d’Administració.
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 83-84.

RGE núm. 3813/05, relativa a pluralitat dels informatius
d’IB3.
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 85-86.

RGE núm. 3814/05, relativa a obres a la seu d’IB3 a
Menorca.
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 87-88.

RGE núm. 3863/05, relativa a conveni subscrit per
l’assoliment de la recepció recíproca dels canals de televisió
autonòmica.
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 88-89.

RGE núm. 3864/05, relativa a objectius del conveni signat
en matèria de programació infantil.
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 89-90.
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RGE núm. 3865/05, relativa a model lingüístic dels
informatius d’IB3.
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 90-91.

RGE núm. 3866/05, relativa a cronograma per a l’entrada
en funcionament dels estudis d’IB3 Televisió.
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 91-92.

RGE núm. 3867/05, relativa a valoració d l’inici de les
emissions dels informatius d’IB3.
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 92-93.

RGE núm. 4567/05, relativa a incompliment de la
normativa per part de la directora general d’IB3.
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 109-111.

RGE núm. 4665/05, relativa a enquestes de l’ens públic
RTVIB.
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 101-103.

RGE núm. 4671/05, relativa a criteris de distribució d’hores
de programació a IB3.
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 103-105.

RGE núm. 4672/05, relativa a autoritat de la directora
general d’IB3.
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 105-107.

RGE núm. 4673/05, relativa a contractació de persones
sense la formació acadèmica adequada.
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 98-99.

RGE núm. 4674/05, relativa a empreses contractades per
cursos de matèries periodístiques.
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 99-100.

RGE núm. 4698/05, relativa a valoració de les primeres
retransmissions esportives en directe.
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 111.

RGE núm. 4699/05, relativa a cronograma de les emissions
de la cadera per a aquests mesos d’estiu.
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 112.

RGE núm. 4700/05, relativa a presència de les diferents illes
a l’informatiu Notícies Migdia d’IB3.
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 101.

RGE núm. 4701/05, relativa a incorporació d’IB3 a
FORTA.
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 112-113.

RGE núm. 4702/05, relativa a dades d’audiència dels
informatius.
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 108-109.

RGE núm. 4703/05, relativa a confecció de la graella de
programació d’IB3.
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 113-114.

RGE núm. 6436/05, relativa a caça de bruixes a IB3.
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 118-120.

RGE núm. 6487/05, relativa a destitució/renúncia dels
coordinadors.
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 120-123.

RGE núm. 6488/05, relativa a censura d’entrevistes.
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 132-134.

RGE núm. 6489/05, relativa a la Diada de Mallorca.
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 124-126.

RGE núm. 6490/05, relativa a comunicats de premsa.
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 126-128.

RGE núm. 6493/05, relativa a audiència de la Gala
Inaugural d’IB3 Televisió.
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 128.

RGE núm. 6494/05, relativa a contracte signat entre IB3 i
el Reial Club Esportiu Mallorca
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 129.

RGE núm. 6495/05, relativa a valoració de les proves d’IB3
Televisió.
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 129-130.

RGE núm. 6496/05, relativa a producció que emet IB3
Televisió elaborada a les Illes Balears i amb professionals
i empreses de les Illes
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 130-131.

RGE núm. 6497/05, relativa a percentatge de programació
d’IB3 en el català propi de les Illes i en castellà.
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 123-124.

RGE núm. 6498/05, relativa a acord de posada en marxa de
les emissions a Catalunya
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 131-132.

RGE núm. 7038/05, relativa a criteris d’emissió
d’entrevistes.
DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 139-141.

RGE núm. 7039/05, relativa a contraprestació de Mqieul
Àngel Nadal a IB3.
DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 147-150.

RGE núm. 7040/05, relativa a contractació de personatges
per part d’IB3.
DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 145-146.

RGE núm. 7041/05, relativa a motius pels quals no
s’informa els membres del Consell d’Administració d’IB3.
DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 150-152.

RGE núm. 7077/05, relativa a valoració del programa
Balears Directe.
DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 141-142.

RGE núm. 7078/05, relativa a format del programa Mira sa
tele (MST).
DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 138-139.
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RGE núm. 7079/05, relativa a retransmissions dels partits
de futbol.
DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 142-143.

RGE núm. 7080/05, relativa a IB3 Multimèdia.
DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 143-144.

RGE núm. 7081/05, relativa a funcionament d’IB3 TV.
DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 144-145.

RGE núm. 7082/05, relativa a retransmissió del debat de
política general.
DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 145.

RGE núm. 7901/05, relativa a actuació del grup Horris
Kamoi.
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 161-163.

RGE núm. 7917/05, relativa a llibre d’estil lingüístic.
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 163-165.

RGE núm. 7926/05, relativa a acord subscrit entre IB3 i
l’ACB.
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 166-167.

RGE núm. 7927/05, relativa a realització de programes per
part de productores locals.
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 167.

RGE núm. 7928/05, relativa a cost de la creació de la ràdio
i televisió de les Illes Balears.
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 167-168.

RGE núm. 7929/05, relativa al Consell assessor de l’ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 168-169.

RGE núm. 7930/05, relativa a criteris de determinació del
temps dels grups polítics i socials més representatius.
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 169-170.

RGE núm. 7931/05, relativa a entrevistes a representants
dels grups parlamentaris realitzades a IB3.
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 165-166.

RGE núm. 7932/05, relativa a desplaçaments dels
comentaristes de futbol.
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 171-173.

RGE núm. 7933/05, relativa a retransmissió del partit de
copa.
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 173-174.

RGE núm. 7934/05, relativa a cost de la sèrie “Suite Hotel”.
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 170-171.

RGE núm. 7935/05, relativa a ingressos per publicitat.
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 158-161.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 8886/04 i 6866/04, sobre el desenvolupament del
projecte de posada en marxa de l’ens públic i sobre la
situació de càrrecs d’IB3 condemnats judicialment per
participar en campanyes difamatòries i de desprestigi amb
la creació de notícies falses.
DS núm. 2 (17 de febrer), pàg. 6-32.

RGE núm. 8608/05, sobre les línies generals del pressupost
de l’ens públic de ràdio i televisió IB3.
DS núm. 10 (1 de desembre), pàg. 178-192.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALBERDI I CASTELL, ROSA MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 3812/05, relativa a reglament del Consell

d’Administració, DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 83 i 84.
RGE núm. 6489/05, relativa a la Diada de Mallorca, DS

núm. 7 (22 de setembre), pàg. 124 i 125.

BINIMELIS I AMENGUAL, MARIA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 2090/05, relativa a posada en marxa de la

programació d’IB3 ràdio, DS núm. 3 (10 de març), pàg. 52 i 53.
RGE núm. 3016/05, relativa a assessorament lingüístic per

a IB3 Ràdio i IB3 Televisió, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 71 i
72.

RGE núm. 3867/05, relativa a valoració de l’inici de les
emissions dels informatius d’IB3, DS núm. 5 (12 de maig), pàg.
92.

RGE núm. 4703/05, relativa a confecció de la graella de
programació d’IB3, DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 113.

RGE núm. 7078/05, relativa a format del programa Mira sa
tele (MST), DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 138.

RGE núm. 7931/05, relativa a entrevistes a representants
dels grups parlamentaris realitzades a IB3, DS núm. 10 (10 de
novembre), pàg. 165.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Preguntes
RGE núm. 2074/05, relativa a creació del Consell Assessor

de Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm. 3 (10 de març),
pàg. 41 i 42.

RGE núm. 2075/05, relativa a documental emès pel Canal
33, DS núm. 3 (10 de març), pàg. 44 i 45.

RGE núm. 2076/05, relativa a cost dels adaptadors per
resintonitzar Canal 33, DS núm. 3 (10 de març), pàg. 43 i 44.

RGE núm. 2077/05, relativa a solucions als desplaçaments
de freqüències, DS núm. 3 (10 de març), pàg. 46 i 47.

RGE núm. 3006/05, relativa a pluralitat política i social de
la nostra comunitat a IB3, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 60 i 61-
62.
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RGE núm. 3007/05, relativa a periodistes contractats per
IB3, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 62 i 63.

RGE núm. 6487/05, relativa a destitució/renúncia dels
coordinadors, DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 120 i 121.

RGE núm. 6488/05, relativa a censura d’entrevistes, DS
núm. 7 (22 de setembre), pàg. 132 i 133.

RGE núm. 7038/05, relativa a criteris d’emissió
d’entrevistes, DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 139 i 140-141.

RGE núm. 7934/05, relativa a cost de la sèrie "Suite Hotel",
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 170 i 171.

Compareixences
RGE núm. 8886/04 i 6866/04, de la directora general de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre el
desenvolupament del projecte de posada en marxa de l’ens
públic i sobre la situació de càrrecs d’IB3 condemnats
judicialment per participar en campanyes difamatòries i de
desprestigi amb la creació de notícies falses, DS núm. 2 (17 de
febrer), pàg. 14, 15-17 i 21-22.

RGE núm. 8608/05, de la directora general de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears,  sobre les línies generals
del pressupost de l’ens públic de ràdio i televisió IB3, DS núm.
10 (1 de desembre), pàg. 183-185 i 188.

CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 3813/05, relativa a pluralitat dels informatius

d’IB3, DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 85, 86 i 87.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 3008/05, relativa a nivell d’audiència considerat

satisfactori, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 63-64 i 65.
RGE núm. 3009/05, relativa a dimissió en relació amb els

nivells d’audiència d’IB3, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 66.
RGE núm. 4671/05, relativa a criteris de distribució d’hores

de programació a IB3, DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 103 i 104-
105.

RGE núm. 4672/05, relativa a autoritat de la directora
general d’IB3, DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 105-106 i 107.

RGE núm. 6490/05, relativa a comunicats de premsa, DS
núm. 7 (22 de setembre), pàg. 126 i 127.

RGE núm. 7039/05, relativa a contraprestació de Miquel
Àngel Nadal a IB3, DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 147-148 i
149.

RGE núm. 7040/05, relativa a contractació de personatges
per part d’IB3, DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 146 i 147.

RGE núm. 7041/05, relativa a motius pels quals no
s’informa els membres del Consell d’Administració d’IB3, DS
núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 150 i 151-152.

RGE núm. 7932/05, relativa a desplaçaments dels
comentaristes de futbol, DS núm. 10 (10 de novembre), pàg.
171-172 i 173.

RGE núm. 7933/05, relativa a retransmissió del partit de
copa, DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 173 i 174.

FONT I ROSSELLÓ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 2085/05, relativa a català de Mallorca en relació

amb els eivissencs, DS núm. 3 (10 de març), pàg. 47 i 48.
RGE núm. 3013/05, relativa a resolució aprovada pel PSOE

de Menorca en relació amb la ràdio i televisió autonòmiques,
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 69.

RGE núm. 3866/05, relativa a cronograma per a l’entrada en
funcionament dels estudis d’IB3 Televisió, DS núm. 5 (12 de
maig), pàg. 91.

RGE núm. 6498/05, relativa a acord de posada en marxa de
les emissions a Catalunya, DS núm. 7 (22 de setembre), pàg.
131.

RGE núm. 7082/05, relativa a retransmissió del debat de
política general, DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 145.

RGE núm. 7927/05, relativa a realització de programes per
part de productores locals, DS núm. 10 (10 de novembre), pàg.
167.

GARCÍA I QUEROL, MARIA DEL CARME (Grup
Parlamentari Socialista)

Preguntes
RGE núm. 3814/05, relativa a obres a la seu d’IB3 a

Menorca, DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 87 i 88.
RGE núm. 4673/05, relativa a contractació de persones

sense la formació acadèmica adequada, DS núm. 6 (9 de juny),
pàg. 98 i 99.

RGE núm. 4673/05, relativa a empreses contractades per
cursos de matèries priodístiques, DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 99
i 100.

RGE núm. 7935/05, relativa a ingressos per publicitat, DS
núm. 10 (10 de novembre), pàg. 158 i 159-160.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 2089/05, relativa a manual d’ús del català propi

de les Illes Balears elaborat pel COFUC, DS núm. 3 (10 de
març), pàg. 51 i 52.

RGE núm. 3014/05, relativa a denúncies que conté la
resolució aprovada pel PSOE a Menorca, DS núm. 4 (14
d’abril), pàg. 70.

RGE núm. 3865/05, relativa a model lingüístic dels
informatius d’IB3, DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 90.

RGE núm. 4699/05, relativa a cronograma de les emissions
de la cadena per a aquests mesos d’estiu, DS núm. 6 (9 de juny),
pàg. 112.

RGE núm. 6496/05, relativa a producció que emet IB3
Televisió elaborada a les Illes Balears i amb professionals i
empreses de les Illes, DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 130.

RGE núm. 7080/05, relativa a IB3 Multimèdia, DS núm. 9
(13 d’octubre), pàg. 143.

RGE núm. 7926/05, relativa a acord subscrit entre IB3 i
l'ACB, DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 166.

LÓPEZ I OLEO, MARIA ANNA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 2087/05, relativa a acord amb l’APAIB, DS núm.

3 (10 de març), pàg. 49 i 50.
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RGE núm. 4702/05, relativa a dades d’audiència dels
informatius, DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 108.

RGE núm. 6495/05, relativa a valoració de les proves d’IB3
Televisió, DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 129 i 130.

RGE núm. 7081/05, relativa a funcionament d’IB3 TV, DS
núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 144.

RGE núm. 7929/05, relativa al Consell assessor de l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm. 10 (10 de
novembre), pàg. 168.

MOLINA I FRESNEDA, FRANCESC (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 2088/05, relativa a cobertura del senyal d’IB3

TV, DS núm. 3 (10 de març), pàg. 50 i 51.
RGE núm. 3012/05, relativa a criteris d’elecció del president

del Consell d’Administració de l’ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 68.

RGE núm. 3864/05, relativa a objectius del conveni signat
en matèria de programació infantil, DS núm. 5 (12 de maig),
pàg. 89.

RGE núm. 4698/05, relativa a valoració de les primeres
retransmissions esportives en directe, DS núm. 6 (9 de juny),
pàg. 111.

RGE núm. 6497/05, relativa a percentatge de programació
d’IB3 en el català propi de les Illes i en castellà, DS núm. 7 (22
de setembre), pàg. 124.

RGE núm. 7079/05, relativa a retransmissions dels partits de
futbol, DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 142.

RGE núm. 7928/05, relativa a cost de la creació de la ràdio
i televisió de les Illes Balears, DS núm. 10 (10 de novembre),
pàg. 167.

Compareixences
RGE núm. 8608/05, de la directora general de l’Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears,  sobre les línies generals
del pressupost de l’ens públic de ràdio i televisió IB3, DS núm.
10 (1 de desembre), pàg. 191-192.

MUNAR I CARDELL, MIQUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 3863/05, relativa a conveni subscrit per

l’assoliment de la recepció recíproca dels canals de televisió
autonòmica, DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 88.

RGE núm. 4700/05, relativa a presència de les diferents illes
a l’informatiu Notícies Migdia d’IB3, DS núm. 6 (9 de juny),
pàg. 101.

RGE núm. 6493/05, relativa a audiència de la Gala
Inaugural d’IB3 Televisió, DS núm. 7 (22 de setembre), pàg.
128.

RGE núm. 7077/05, relativa a valoració del programa
Balears Directe, DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 141.

RGE núm. 7930/05, relativa a criteris de determinació del
temps dels grups polítics i socials més representatius, DS núm.
10 (10 de novembre), pàg. 169.

NADAL I BUADES, MIQUEL (Grup Parlamentari Mixt)

Compareixences

RGE núm. 8886/04 i 6866/04, de la directora general de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre el
desenvolupament del projecte de posada en marxa de l’ens
públic i sobre la situació de càrrecs d’IB3 condemnats
judicialment per participar en campanyes difamatòries i de
desprestigi amb la creació de notícies falses, DS núm. 2 (17 de
febrer), pàg. 23.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds)

Preguntes
RGE núm. 1992/05, relativa a plantilla d’IB3, DS núm. 3

(10 de març), pàg. 38 i 39.
RGE núm. 3742/05, relativa a presència de l’oposició a IB3,

DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 78-79 i 80.
RGE núm. 4665/05, relativa a enquestes de l’ens públic

RTVIB, DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 101-102 i 103.
RGE núm. 6436/05, relativa a caça de bruixes a IB3, DS

núm. 7 (22 de setembre), pàg. 118 i 119-120.
RGE núm. 7901/05, relativa a actuació del grup Horris

Kamoi, DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 161 i 162.

ROSSELLÓ I DEL ROSAL, MIQUEL (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds)

Compareixences
RGE núm. 8886/04 i 6866/04, de la directora general de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre el
desenvolupament del projecte de posada en marxa de l’ens
públic i sobre la situació de càrrecs d’IB3 condemnats
judicialment per participar en campanyes difamatòries i de
desprestigi amb la creació de notícies falses, DS núm. 2 (17 de
febrer), pàg. 24-25 i 27.

SAMPOL I MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista)

Preguntes
RGE núm. 2067/05, relativa a programes preferits, DS núm.

3 (10 de març), pàg. 39 i 40.
RGE núm. 2084/05, relativa a emissió d’una pelAlícula en

versió castellana, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 58 i 59-60.
RGE núm. 3723/05, relativa a cessament de l’editora

d’informatius d’IB3 Ràdio, DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 80 i
81.

RGE núm. 4567/05, relativa a incompliment de la normativa
per part de la directora general d’IB3, DS núm. 6 (9 de juny),
pàg. 109 i 110.

RGE núm. 6457/05, relativa a percentatge d’ús del català,
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 122 i 123.

RGE núm. 7917/05, relativa a llibre d'estil lingüístic, DS
núm. 10 (10 de novembre), pàg. 163 i 164.

Compareixences
RGE núm. 8886/04 i 6866/04, de la directora general de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre el
desenvolupament del projecte de posada en marxa de l’ens
públic i sobre la situació de càrrecs d’IB3 condemnats
judicialment per participar en campanyes difamatòries i de
desprestigi amb la creació de notícies falses, DS núm. 2 (17 de
febrer), pàg. 27-29 i 30-31.
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RGE núm. 8608/05, de la directora general de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears,  sobre les línies generals
del pressupost de l’ens públic de ràdio i televisió IB3, DS núm.
10 (1 de desembre), pàg. 185 i 189.

TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 2086/05, relativa a objectius del conveni entre

RTV de les Illes Balears i diverses institucions, DS núm. 3 (10
de març), pàg. 48 i 49.

RGE núm. 3011/05, relativa a resultats de l’enquesta
ciutadana, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 67.

RGE núm. 4701/05, relativa a incorporació d’IB3 a FORTA,
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 113.

RGE núm. 6494/05, relativa a contracte signat entre IB3 i el
Reial Club Esportiu Mallorca, DS núm. 7 (22 de setembre), pàg.
129.

Compareixences
RGE núm. 8886/04 i 6866/04, de la directora general de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sobre el
desenvolupament del projecte de posada en marxa de l’ens
públic i sobre la situació de càrrecs d’IB3 condemnats
judicialment per participar en campanyes difamatòries i de
desprestigi amb la creació de notícies falses, DS núm. 2 (17 de
febrer), pàg. 31.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Preguntes
RGE núm. 3811/05, relativa a disculpes de la Sra. Directora

de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm.
5 (12 de maig), pàg. 81 i 82-83.

ALTS CÀRRECS

DIRECTORA GENERAL DE L'ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, MARIA
UMBERT I CANTALAPIEDRA

Preguntes
RGE núm. 1992/05, relativa a plantilla d’IB3, DS núm. 3

(10 de març), pàg. 39.
RGE núm. 2067/05, relativa a programes preferits, DS núm.

3 (10 de març), pàg. 39-40 i 41.
RGE núm. 2074/05, relativa a creació del Consell Assessor

de Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm. 3 (10 de març),
pàg. 41-42 i 43.

RGE núm. 2075/05, relativa a documental emès pel Canal
33, DS núm. 3 (10 de març), pàg. 44-45 i 46.

RGE núm. 2076/05, relativa a cost dels adaptadors per
resintonitzar Canal 33, DS núm. 3 (10 de març), pàg. 43 i 44.

RGE núm. 2077/05, relativa a solucions als desplaçaments
de freqüències, DS núm. 3 (10 de març), pàg. 46 i 47.

RGE núm. 2085/05, relativa a català de Mallorca en relació
amb els eivissencs, DS núm. 3 (10 de març), pàg. 47-48.

RGE núm. 2086/05, relativa a objectius del conveni entre
RTV de les Illes Balears i diverses institucions, DS núm. 3 (10
de març), pàg. 49.

RGE núm. 2087/05, relativa a acord amb l’APAIB, DS núm.
3 (10 de març), pàg. 50.

RGE núm. 2088/05, relativa a cobertura del senyal d’IB3
TV, DS núm. 3 (10 de març), pàg. 51.

RGE núm. 2089/05, relativa a manual d’ús del català propi
de les Illes Balears elaborat pel COFUC, DS núm. 3 (10 de
març), pàg. 52.

RGE núm. 2090/05, relativa a posada en marxa de la
programació d’IB3 ràdio, DS núm. 3 (10 de març), pàg. 52 i 53.

RGE núm. 2084/05, relativa a emissió d’una pelAlícula en
versió castellana, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 58-59 i 60.

RGE núm. 3006/05, relativa a pluralitat política i social de
la nostra comunitat a IB3, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 61 i 62.

RGE núm. 3007/05, relativa a periodistes contractats per
IB3, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 64 i 65.

RGE núm. 3008/05, relativa a nivell d’audiència considerat
satisfactori, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 63-64 i 65.

RGE núm. 3009/05, relativa a dimissió en relació amb els
nivells d’audiència d’IB3, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 66 i 67.

RGE núm. 3011/05, relativa a resultats de l’enquesta
ciutadana, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 67 i 68.

RGE núm. 3012/05, relativa a criteris d’elecció del president
del Consell d’Administració de l’ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 68.

RGE núm. 3013/05, relativa a resolució aprovada pel PSOE
de Menorca en relació amb la ràdio i televisió autonòmiques,
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 69.

RGE núm. 3014/05, relativa a denúncies que conté la
resolució aprovada pel PSOE a Menorca, DS núm. 4 (14
d’abril), pàg. 70 i 71.

RGE núm. 3016/05, relativa a assessorament lingüístic per
a IB3 Ràdio i IB3 Televisió, DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 71.

RGE núm. 3742/05, relativa a presència de l’oposició a IB3,
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 79 i 80.

RGE núm. 3723/05, relativa a cessament de l’editora
d’informatius d’IB3 Ràdio, DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 80 i
81.

RGE núm. 3811/05, relativa a disculpes de la Sra. Directora
de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm.
5 (12 de maig), pàg. 82 i 83.

RGE núm. 3812/05, relativa a reglament del Consell
d’Administració, DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 84.

RGE núm. 3813/05, relativa a pluralitat dels informatius
d’IB3, DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 85 i 86.

RGE núm. 3814/05, relativa a obres a la seu d’IB3 a
Menorca, DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 87 i 88.

RGE núm. 3863/05, relativa a conveni subscrit per
l’assoliment de la recepció recíproca dels canals de televisió
autonòmica, DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 88 i 89.

RGE núm. 3864/05, relativa a objectius del conveni signat
en matèria de programació infantil, DS núm. 5 (12 de maig),
pàg. 89-90.

RGE núm. 3865/05, relativa a model lingüístic dels
informatius d’IB3, DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 90-91.

RGE núm. 3866/05, relativa a cronograma per a l’entrada en
funcionament dels estudis d’IB3 Televisió, DS núm. 5 (12 de
maig), pàg. 91-92.
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RGE núm. 3867/05, relativa a valoració de l’inici de les
emissions dels informatius d’IB3, DS núm. 5 (12 de maig), pàg.
92-93.

RGE núm. 4673/05, relativa a contractació de persones
sense la formació acadèmica adequada, DS núm. 6 (9 de juny),
pàg. 98 i 99.

RGE núm. 4673/05, relativa a empreses contractades per
cursos de matèries periodístiques, DS núm. 6 (9 de juny), pàg.
100.

RGE núm. 4700/05, relativa a presència de les diferents illes
a l’informatiu Notícies Migdia d’IB3, DS núm. 6 (9 de juny),
pàg. 101.

RGE núm. 4665/05, relativa a enquestes de l’ens públic
RTVIB, DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 102 i 103.

RGE núm. 4671/05, relativa a criteris de distribució d’hores
de programació a IB3, DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 104 i 105.

RGE núm. 4672/05, relativa a autoritat de la directora
general d’IB3, DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 106 i 107.

RGE núm. 4702/05, relativa a dades d’audiència dels
informatius, DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 108-109.

RGE núm. 4567/05, relativa a incompliment de la normativa
per part de la directora general d’IB3, DS núm. 6 (9 de juny),
pàg. 109-110 i 111.

RGE núm. 4698/05, relativa a valoració de les primeres
retransmissions esportives en directe, DS núm. 6 (9 de juny),
pàg. 111.

RGE núm. 4699/05, relativa a cronograma de les emissions
de la cadena per a aquests mesos d’estiu, DS núm. 6 (9 de juny),
pàg. 112.

RGE núm. 4701/05, relativa a incorporació d’IB3 a FORTA,
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 113.

RGE núm. 4703/05, relativa a confecció de la graella de
programació d’IB3, DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 114.

RGE núm. 6436/05, relativa a caça de bruixes a IB3, DS
núm. 7 (22 de setembre), pàg. 119 i 120.

RGE núm. 6457/05, relativa a percentatge d’ús del català,
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 122 i 123.

RGE núm. 6487/05, relativa a destitució/renúncia dels
coordinadors, DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 120-121 i 122.

RGE núm. 6488/05, relativa a censura d’entrevistes, DS
núm. 7 (22 de setembre), pàg. 132-133 i 134.

RGE núm. 6489/05, relativa a la Diada de Mallorca, DS
núm. 7 (22 de setembre), pàg. 124-125 i 126.

RGE núm. 6490/05, relativa a comunicats de premsa, DS
núm. 7 (22 de setembre), pàg. 126-127 i 128.

RGE núm. 6493/05, relativa a audiència de la Gala
Inaugural d’IB3 Televisió, DS núm. 7 (22 de setembre), pàg.
128.

RGE núm. 6494/05, relativa a contracte signat entre IB3 i el
Reial Club Esportiu Mallorca, DS núm. 7 (22 de setembre), pàg.
129.

RGE núm. 6495/05, relativa a valoració de les proves d’IB3
Televisió, DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 129-130.

RGE núm. 6496/05, relativa a producció que emet IB3
Televisió elaborada a les Illes Balears i amb professionals i
empreses de les Illes, DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 130-
131.

RGE núm. 6497/05, relativa a percentatge de programació
d’IB3 en el català propi de les Illes i en castellà, DS núm. 7 (22
de setembre), pàg. 124.

RGE núm. 6498/05, relativa a acord de posada en marxa de
les emissions a Catalunya, DS núm. 7 (22 de setembre), pàg.
131-132.

RGE núm. 7038/05, relativa a criteris d’emissió
d’entrevistes, DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 139-140 i 141.

RGE núm. 7039/05, relativa a contraprestació de Miquel
Àngel Nadal a IB3, DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 148 i 149-
150.

RGE núm. 7040/05, relativa a contractació de personatges
per part d’IB3, DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 146-147.

RGE núm. 7041/05, relativa a motius pels quals no
s’informa els membres del Consell d’Administració d’IB3, DS
núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 150-151 i 152.

RGE núm. 7077/05, relativa a valoració del programa
Balears Directe, DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 141-142.

RGE núm. 7078/05, relativa a format del programa Mira sa
tele (MST), DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 138-139.

RGE núm. 7079/05, relativa a retransmissions dels partits de
futbol, DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 142-143.

RGE núm. 7080/05, relativa a IB3 Multimèdia, DS núm. 9
(13 d’octubre), pàg. 143-144.

RGE núm. 7081/05, relativa a funcionament d’IB3 TV, DS
núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 144 i 145.

RGE núm. 7082/05, relativa a retransmissió del debat de
política general, DS núm. 9 (13 d’octubre), pàg. 145.

RGE núm. 7901/05, relativa a actuació del grup Horris
Kamoi, DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 161-162 i 163.

RGE núm. 7917/05, relativa a llibre d'estil lingüístic, DS
núm. 10 (10 de novembre), pàg. 163-164 i 165.

RGE núm. 7926/05, relativa a acord subscrit entre IB3 i
l'ACB, DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 166-167.

RGE núm. 7927/05, relativa a realització de programes per
part de productores locals, DS núm. 10 (10 de novembre), pàg.
167.

RGE núm. 7928/05, relativa a cost de la creació de la ràdio
i televisió de les Illes Balears, DS núm. 10 (10 de novembre),
pàg. 167-168.

RGE núm. 7929/05, relativa al Consell assessor de l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears, DS núm. 10 (10 de
novembre), pàg. 168-169.

RGE núm. 7930/05, relativa a criteris de determinació del
temps dels grups polítics i socials més representatius, DS núm.
10 (10 de novembre), pàg. 169-170.

RGE núm. 7931/05, relativa a entrevistes a representants
dels grups parlamentaris realitzades a IB3, DS núm. 10 (10 de
novembre), pàg. 165-166.

RGE núm. 7932/05, relativa a desplaçaments dels
comentaristes de futbol, DS núm. 10 (10 de novembre), pàg.
172 i 173.

RGE núm. 7933/05, relativa a retransmissió del partit de
copa, DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 173 i 174.

RGE núm. 7934/05, relativa a cost de la sèrie "Suite Hotel",
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 170 i 171.

RGE núm. 7935/05, relativa a ingressos per publicitat, DS
núm. 10 (10 de novembre), pàg. 159 i 160-161.

Compareixences
RGE núm. 8886/04 i 6866/04, sobre el desenvolupament del

projecte de posada en marxa de l’ens públic i sobre la situació
de càrrecs d’IB3 condemnats judicialment per participar en
campanyes difamatòries i de desprestigi amb la creació de
notícies falses, DS núm. 2 (17 de febrer), pàg. 6-13, 14, 17-21,
22, 23-24, 25-27, 29-30 i 31.

RGE núm. 8608/05, sobre les línies generals del pressupost
de l’ens públic de ràdio i televisió IB3, DS núm. 10 (1 de
desembre), pàg. 178-183, 185-188, 189-191 i 192.
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TEMÀTIC

- A -

ACB
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 166-167.

Acord entre IB3 i l'ACB
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 166-167.

Adaptadors
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 43-44.

APAIB
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 49-50.

Assessorament lingüístic
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 71-72.

Audiència
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 63-67.
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 108-109.

- B -

Balears Directe (vegeu Programa Balears Directe)

- C -

Caça de bruixes
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 118-120.

Canal 33
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 43-46.

Canals de televisió autonòmica
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 88-89.

Càrrecs d’IB3
DS núm. 2 (17 de febrer), pàg. 6-32.

Castellà
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 123-124.

Català
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 122-123.
de Mallorca
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 47-48.
propi de les Illes Balears
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 51-52.
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 123-124.

Catalunya (vegeu Emissions a Catalunya)

Censura d’entrevistes
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 132-134.

COFUC
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 51-52.

Comentaristes de futbol
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 171-173.

Comunicats de premsa
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 126-128.

Consell 
d’Administració
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 68.
DS núm. 8 (13 d’octubre), pàg. 150-152.
Assessor de Radiotelevisió de les Illes Balears
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 41-42.
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 168-169.

Contractacions
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 98-99.

Conveni entre RTVIB i diverses institucions
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 48-49.

Coordinadors
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 120-122.

Contractació de personatges
DS núm. 8 (13 d’octubre), pàg. 145-147.

Cost de la creació de Radiotelevisió de les Illes Balears
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 167-168.

Cursos de matèries periodístiques
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 99-100.

- D -

Debat de política general (vegeu Retransmissió del debat
de política general)

Diada de Mallorca
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 124-126.

Directora general de RTVIB
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 105-107 i 109-111.

Disculpes de la directora
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 81-83.

- E -

Eivissencs
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 47-48.

Emissions 
a Catalunya
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 131-132.
per a l’estiu
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 112.



10 COMISSIÓ DE CONTROL DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS / Índex any 2005 

 

Empreses
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 130-131.
contractades
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 99-100.

Enquesta ciutadana
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 67-68.

Enquestes de RTVIB
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 101-103.

Entrevistes (vegeu també Censura d’entrevistes)
DS núm. 8 (13 d’octubre), pàg. 139-141.
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 165-166.

- F -

FORTA
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 112-113.

Freqüències
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 46-47.

Futbol (vegeu Comentaristes de futbol)

- G -

Gala Inaugural d’IB3
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 128.

Grup Horris Kamoi
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 161-162.

Grups 
parlamentaris
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 165-166.
polítics i socials
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 169-170.

- H -

Horris Kamoi (vegeu Grup Horris Kamoi)

- I -

IB3 
a Menorca
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 87-88.
ràdio
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 52-53.
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 80-81.
Multimèdia
DS núm. 8 (13 d’octubre), pàg. 143-144.
televisió
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 91-92.
DS núm. 8 (13 d’octubre), pàg. 144-145.

Informatiu Notícies Migdia
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 101.

Informatius
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 92-93.
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 108-109.

Ingressos
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 158-161.

- L -

Llibre d'estil lingüístic
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 163-165.

- M -

Mira sa tele (vegeu Programa Mira sa tele)

- N -

Nadal, Miquel Àngel
DS núm. 8 (13 d’octubre), pàg. 147-150.

Notícies falses
DS núm. 2 (17 de febrer), pàg. 6-32.

- P -

Partit de copa (vegeu Retransmissió del partit de copa)

Partits de futbol (vegeu Retransmissions de partits de
futbol)

Periodistes contractats
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 62-63.

Plantilla d’IB3
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 38-39.

Pluralitat dels informatius
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 85-87.

Presència de l’oposició
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 78-80.

Pressupost de l’ens públic RTVIB
DS núm. 10 (1 de desembre), pàg. 178-192.

Productores locals
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 167.

Professionals
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 130-131.

Programa 
Balears Directe
DS núm. 8 (13 d’octubre), pàg. 141-142.
Mira sa tele (MST)
DS núm. 8 (13 d’octubre), pàg. 138-139.



Programació
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 103-105 i 113-114.
infantil
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 89-91.

Programes preferits
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 39-40.

Pluralitat política
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 60-62.

Publicitat
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 158-161.

- R -

Reglament del Consell d’Administració
DS núm. 5 (12 de maig), pàg. 83-84.

Reial Club Esportiu Mallorca
DS núm. 7 (22 de setembre), pàg. 129-130.

Resolució aprovada pel PSOE
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 68-71.

Retransmissió 
del debat de política general
DS núm. 8 (13 d’octubre), pàg. 145.
del partit de copa
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 173-174.

Retransmissions 
esportives
DS núm. 6 (9 de juny), pàg. 111.
dels partits de futbol
DS núm. 8 (13 d’octubre), pàg. 142-143.

- S -

Senyal d’IB3 TV
DS núm. 3 (10 de març), pàg. 50-51.

Sèrie Suite Hotel
DS núm. 10 (10 de novembre), pàg. 170-171.

- V -

Versió castellana
DS núm. 4 (14 d’abril), pàg. 58-60.
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