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PREGUNTES

RGE núm. 1085/18, relativa a format i horaris d’El Debat.
DS núm. 17, pàg. 336-338.

RGE núm. 1470/18, relativa a utilització dels mitjans
públics per lloar als qui actuen contra l’Estat de dret.
DS núm. 17, pàg. 336.

RGE núm. 1471/18, relativa a directius d’IB3 i
radiotelevisió pública.
DS núm. 17, pàg. 336.

RGE núm. 1475/18, relativa a solucions al pèssim clima
laboral a IB3.
DS núm. 17, pàg. 338-340.

RGE núm. 1476/18, relativa a mesures per evitar la baixada
d’audiències.
DS núm. 17, pàg. 340-342.

RGE núm. 1477/18, relativa a projectes audiovisuals amb
la participació d’IB3.
DS núm. 17, pàg. 342-343.

RGE núm. 1478/18, relativa a recaptació de l’IVA per la
totalitat dels ingressos de les televisions públiques
autonòmiques.
DS núm. 17, pàg. 343-345.

RGE núm. 1479/18, relativa a preservació de la memòria
audiovisual i històrica.
DS núm. 17, pàg. 348-349.

RGE núm. 1485/18, relativa a millora tecnològica.
DS núm. 17, pàg. 345-346.

RGE núm. 1486/18, relativa a selecció de projectes.
DS núm. 17, pàg. 349-351.

RGE núm. 1491/18, relativa a equips tecnològics.
DS núm. 17, pàg. 346-348.

RGE núm. 2395/18, relativa a tractament de la violència
masclista.
DS núm. 18, pàg. 354-355.

RGE núm. 2426/18, relativa a paper que pot jugar IB3
música en la projecció exterior de la nostra cultura.
DS núm. 18, pàg. 362-363.

RGE núm. 2427/18, relativa a personal contractat per
l’EPRTVIB.
DS núm. 18, pàg. 367-368.

RGE núm. 2428/18, relativa a vaga feminista del 8 de març.
DS núm. 18, pàg. 355-357.

RGE núm. 2455/18, relativa a pressupost per millorar els
equips tècnics.

DS núm. 18, pàg. 357-358.

RGE núm. 2456/18, relativa a cobertura periodística a
Eivissa.
DS núm. 18, pàg. 358-360.

RGE núm. 2457/18, relativa a utilització de doblers públics
per lloar i promocionar persones que actuen al marge de la
legalitat.
DS núm. 18, pàg. 364-365.

RGE núm. 2458/18, relativa a avanços en la definició del
model de radiotelevisió pública.
DS núm. 18, pàg. 368-370.

RGE núm. 2460/18, relativa a obtenció d’ingressos.
DS núm. 18, pàg. 365-367.

RGE núm. 2461/18, relativa a cobertura informativa del
8M.
DS núm. 18, pàg. 370.

RGE núm. 2462/18, relativa a informació contrastada a IB3
Notícies.
DS núm. 18, pàg. 360-362.

RGE núm. 3652/18, relativa a destí de l’increment de 0,5
milions acordat en aquest concepte en els pressuposts de la
CAIB per al 2018.
DS núm. 19, pàg. 376-377.

RGE núm. 3653/18, relativa a reconeixement de la qualitat
d’IB3 Ràdio.
DS núm. 19, pàg. 380-382.

RGE núm. 3654/18, relativa a conseqüències per a IB3 del
presumpte frau de La Rueda.
DS núm. 19, pàg. 386-388.

RGE núm. 3655/18, relativa a la millor promoció de la
realitat cultural local i regional.
DS núm. 19, pàg. 377-379.

RGE núm. 3656/18, relativa a participació paritària en els
programes.
DS núm. 19, pàg. 374-376.

RGE núm. 3663/18, relativa a ingressos per publicitat.
DS núm. 19, pàg. 379-380.

RGE núm. 3665/18, relativa a índex d’audiència i
pressupost.
DS núm. 19, pàg. 382-384.

RGE núm. 3666/18, relativa a filtració d’un vídeo intern
que acabà a les xarxes socials.
DS núm. 19, pàg. 388-389.

RGE núm. 3667/18, relativa a contracte de serveis de
gravació amb dron.
DS núm. 19, pàg. 391-393.
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RGE núm. 3670/18, relativa a sous dels treballadors.
DS núm. 19, pàg. 384-386.

RGE núm. 3671/18, relativa a externalització de serveis.
DS núm. 19, pàg. 389-391.

RGE núm. 4249/18, relativa a col·laboració amb altres
canals de ràdio i televisió.
DS núm. 20, pàg. 398-399.

RGE núm. 4298/18, relativa a reforç a la plantilla
d’informatius de televisió i ràdio a l’illa de Formentera.
DS núm. 20, pàg. 396-398.

RGE núm. 4415/18, relativa a accés en igualtat de
condicions de les persones amb discapacitat.
DS núm. 20, pàg. 405-406.

RGE núm. 4416/18, relativa a procés de gravació, selecció,
edició i emissió d’imatges.
DS núm. 20, pàg. 410-412.

RGE núm. 4417/18, relativa a grau d’execució i els
mecanismes d’avaluació de les directrius estratègiques
2016-2020.
DS núm. 20, pàg. 401-403.

RGE núm. 4426/18, relativa a captació de públic jove.
DS núm. 20, pàg. 399-401.

RGE núm. 4427/18, relativa a repartiment dels recursos
destinats a les productores audiovisuals en el 2017.
DS núm. 20, pàg. 403-405.

RGE núm. 4428/18, relativa a retransmissió de l’acte de
lliurement d’honors i distincions del Consell Insular de
Mallorca.
DS núm. 20, pàg. 409-410.

RGE núm. 4429/18, relativa a contracte atorgat a l’IBES
relatiu a la qualitat de recepció dels canals d’IB3.
DS núm. 20, pàg. 414-416.

RGE núm. 4430/18, relativa a criteris d’emissió.
DS núm. 20, pàg. 406-409.

RGE núm. 4431/18, relativa a distribució internacional.
DS núm. 20, pàg. 412-414.

RGE núm. 9968/18, relativa a novetat en la programació de
la nova temporada.
DS núm. 21, pàg. 420-422.

RGE núm. 9969/18, relativa a incorporació de treballadors
a IB3.
DS núm. 21, pàg. 422-424.

RGE núm. 9975/18, relativa a treballs del Consell Assessor
de Continguts i Programació.
DS núm. 21, pàg. 424-425.

RGE núm. 9976/18, relativa a informe sobre la
internalització del personal dels serveis informatius.
DS núm. 21, pàg. 431-432.

RGE núm. 9978/18, relativa a valoració de la feina del
Consell Assessor.
DS núm. 21, pàg. 425-427.

RGE núm. 9979/18, relativa a graella de programació.
DS núm. 21, pàg. 427-429.

RGE núm. 9980/18, relativa a estudi sobre la
internalització.
DS núm. 21, pàg. 429-431.

RGE núm. 9981/18, relativa a falsos autònoms.
DS núm. 21, pàg. 437-438.

RGE núm. 9982/18, relativa a mesures per evitar insults i
amenaces a les xarxes.
DS núm. 21, pàg. 432-434.

RGE núm. 9983/18, relativa a premis de periodisme novetat
en la programació de la nova temporada.
DS núm. 21, pàg. 434-435.

RGE núm. 9984/18, relativa a promoció de l’art i la cultura
de les Illes.
DS núm. 21, pàg. 435-437.

RGE núm. 9985/18, relativa a producció audiovisual
promoguda per l’ens IB3.
DS núm. 21, pàg. 438-440.

RGE núm. 11080/18, relativa a cobertura informativa de les
inundacions del Llevant de Mallorca.
DS núm. 22, pàg. 446-448.

RGE núm. 11125/18, relativa a pluralitat política;
percentatges d’interrelació amb els partits polítics.
DS núm. 22, pàg. 444-446.

RGE núm. 11136/18, relativa a audiència d’IB3.
DS núm. 22, pàg. 450.

RGE núm. 11137/18, relativa a situació laboral dels
treballadors dels serveis informatius.
DS núm. 22, pàg. 450-451.

RGE núm. 11138/18, relativa a indicacions d’IB3 a les
productores sobre el personal que han de contractar.
DS núm. 22, pàg. 453-454.

RGE núm. 11139/18, relativa a conclusions de l’estudi sobre
el model d’IB3.
DS núm. 22, pàg. 456-458.

RGE núm. 11141/18, relativa a millora de la ubicació de les
càmeres del temps a Maó i Ciutadella.
DS núm. 22, pàg. 449.
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RGE núm. 11142/18, relativa a cobertura dels fets succeïts
a Sant Llorenç.
DS núm. 22, pàg. 448-449.

RGE núm. 11143/18, relativa a inversions previstes en
equipaments tecnològics.
DS núm. 22, pàg. 458-459.

RGE núm. 11144/18, relativa a presentació de la
programació de la nova temporada.
DS núm. 22, pàg. 459-461.

RGE núm. 11145/18, relativa a digitalització.
DS núm. 22, pàg. 451-453.

RGE núm. 11146/18, relativa a internalització de serveis.
DS núm. 22, pàg. 454-456.

RGE núm..13439 /18, relativa a criteri de publicació de
continguts de programes.
DS núm. 23, pàg. 464.

RGE núm. 13441/18, relativa a perspectiva de gènere a la
ràdio i televisió pública.
DS núm. 23, pàg. 464-466.

RGE núm. 13442/18, relativa a qualitat en el treball i rigor
respecte de les normes i principis legalment i socialment
establerts.
DS núm. 23, pàg. 472-473.

RGE núm. 13443/18, relativa a paper de la ràdio i la
televisió públiques en la divulgació documentada i rigorosa
de la nostra història.
DS núm. 23, pàg. 475-477.

RGE núm. 13444/18, relativa a codi o protocol d’actuació
dels professionals de l’ens en els perfils d’IB3 a les xarxes
socials.
DS núm. 23, pàg. 466-468.

RGE núm. 13445/18, relativa a repartiment dels recursos
destinats a les productores.
DS núm. 23, pàg. 464.

RGE núm. 13446/18, relativa a reforma de les delegacions
de Menorca, Eivissa i Formentera.
DS núm. 23, pàg. 468-470.

RGE núm. 13447/18, relativa a audiència d’IB3.
DS núm. 23, pàg. 464.

RGE núm. 13448/18, relativa a nous canvis a la plantilla
d’IB3.
DS núm. 23, pàg. 464.

RGE núm. 13453/18, relativa a PricewaterhouseCoopers.
DS núm. 23, pàg. 470-472.

RGE núm. 13454/18, relativa a objectius dels canvis de
programació.
DS núm. 23, pàg. 474-475.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Preguntes
RGE núm. 1491/18, relativa a equips tecnològics, DS núm.

17, pàg. 347.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 1478/18, relativa a recaptació de l’IVA per la

totalitat dels ingressos de les televisions públiques
autonòmiques, DS núm. 17, pàg. 343-344 i 345.

RGE núm. 1479/18, relativa a preservació de la memòria
audiovisual i històrica, DS núm. 17, pàg. 348 i 349.

RGE núm. 2426/18, relativa a paper que pot jugar IB3
música en la projecció exterior de la nostra cultura, DS núm.
18, pàg. 362 i 363.

RGE núm. 2427/18, relativa a personal contractat per
l’EPRTVIB, DS núm. 18, pàg. 367 i 368.

RGE núm. 3653/18, relativa a reconeixement de la qualitat
d’IB3 Ràdio, DS núm. 19, pàg. 380-381 i 382.

RGE núm. 3654/18, relativa a conseqüències per a IB3 del
presumpte frau de La Rueda, DS núm. 19, pàg. 386-387 i 387.

RGE núm. 4415/18, relativa a accés en igualtat de
condicions de les persones amb discapacitat, DS núm. 20, pàg.
405 i 406.

RGE núm. 4416/18, relativa a procés de gravació, selecció,
edició i emissió d’imatges, DS núm. 20, pàg. 410-411 i 411-
412.

RGE núm. 9984/18, relativa a promoció de l’art i la cultura
de les Illes, DS núm. 21, pàg. 435-436 i 437.

RGE núm. 9985/18, relativa a producció audiovisual
promoguda per l’ens IB3, DS núm. 21, pàg. 438-439 i 439-440.

RGE núm. 11142/18, relativa a cobertura dels fets succeïts
a Sant Llorenç, DS núm. 22, pàg. 448.

RGE núm. 11143/18, relativa a inversions previstes en
equipaments tecnològics, DS núm. 22, pàg. 458 i 459.

RGE núm. 13442/18, relativa a qualitat en el treball i rigor
respecte de les normes i principis legalment i socialment
establerts, DS núm. 23, pàg. 472 i 473.

RGE núm. 13443/18, relativa a paper de la ràdio i la
televisió públiques en la divulgació documentada i rigorosa de
la nostra història, DS núm. 23, pàg. 475-476 i 477.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Preguntes
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RGE núm. 1477/18, relativa a projectes audiovisuals amb
la participació d’IB3, DS núm. 17, pàg. 342 i 343.

RGE núm. 2428/18, relativa a vaga feminista del 8 de març,
DS núm. 18, pàg. 355-356 i 356-357.

RGE núm. 3655/18, relativa a la millor promoció de la
realitat cultural local i regional, DS núm. 19, pàg. 377-378 i
379.

RGE núm. 4417/18, relativa a grau d’execució i els
mecanismes d’avaluació de les directrius estratègiques 2016-
2020, DS núm. 20, pàg. 401-402.

RGE núm. 9983/18, relativa a premis de periodisme novetat
en la programació de la nova temporada, DS núm. 21, pàg.
434-435 i 435.

RGE núm. 11144/18, relativa a presentació de la
programació de la nova temporada, DS núm. 22, pàg. 460.

RGE núm. 13441/18, relativa a perspectiva de gènere a la
ràdio i televisió pública, DS núm. 23, pàg. 464-465 i 466.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS
per Menorca)

Preguntes
RGE núm. 1085/18, relativa a format i horaris d’El Debat,

DS núm. 17, pàg. 336 i 337-338.
RGE núm. 2462/18, relativa a informació contrastada a IB3

Notícies, DS núm. 18, pàg. 360-361 i 361-362.
RGE núm. 3652/18, relativa a destí de l’increment de 0,5

milions acordat en aquest concepte en els pressuposts de la
CAIB per al 2018, DS núm. 19, pàg. 376 i 377.

RGE núm. 9982/18, relativa a mesures per evitar insults i
amenaces a les xarxes, DS núm. 21, pàg. 432-433 i 433-434.

RGE núm. 13444/18, relativa a codi o protocol d’actuació
dels professionals de l’ens en els perfils d’IB3 a les xarxes
socials, DS núm. 23, pàg. 466-467 i 468.

FERRÀ I TERRASA (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Preguntes
RGE núm. 2395/18, relativa a tractament de la violència

masclista, DS núm. 18, pàg. 354 i 355.

JARABO I VICENTE, ALBERTO (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Preguntes
RGE núm. 1485/18, relativa a millora tecnològica, DS núm.

17, pàg. 345 i 346.
RGE núm. 1486/18, relativa a selecció de projectes, DS

núm. 17, pàg. 349-350 i 351.
RGE núm. 2460/18, relativa a obtenció d’ingressos, DS

núm. 18, pàg. 365-366 i 366-367.
RGE núm. 2461/18, relativa a cobertura informativa del

8M, DS núm. 18, pàg. 370.
RGE núm. 3670/18, relativa a sous dels treballadors, DS

núm. 19, pàg. 384-385 i 385-386.
RGE núm. 3671/18, relativa a externalització de serveis, DS

núm. 19, pàg. 389-390 i 391.

RGE núm. 4430/18, relativa a criteris d’emissió, DS núm.
20, pàg. 407 i 408.

RGE núm. 4431/18, relativa a distribució internacional, DS
núm. 20, pàg. 412-413 i 414.

RGE núm. 9980/18, relativa a estudi sobre la
internalització, DS núm. 21, pàg. 429 i 430.

RGE núm. 9981/18, relativa a falsos autònoms, DS núm.
21, pàg. 437.

RGE núm. 11145/18, relativa a digitalització, DS núm. 22,
pàg. 451 i 452.

RGE núm. 11146/18, relativa a internalització de serveis,
DS núm. 22, pàg. 454-455 i 456.

RGE núm. 13453/18, relativa a PricewaterhouseCoopers,
DS núm. 23, pàg. 470 i 471.

RGE núm. 13454/18, relativa a objectius dels canvis de
programació, DS núm. 23, pàg. 474 i 475.

PERELLÓ I JORQUERA, ANTÒNIA MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 2457/18, relativa a utilització de doblers públics

per lloar i promocionar persones que actuen al marge de la
legalitat, DS núm. 18, pàg. 364 i 365.

RGE núm. 2458/18, relativa a avanços en la definició del
model de radiotelevisió pública, DS núm. 18, pàg. 368 i 369-
370.

RGE núm. 3665/18, relativa a índex d’audiència i
pressupost, DS núm. 19, pàg. 382 i 383-384.

RGE núm. 3666/18, relativa a filtració d’un vídeo intern
que acabà a les xarxes socials, DS núm. 19, pàg. 388 i 389.

RGE núm. 3667/18, relativa a contracte de serveis de
gravació amb dron, DS núm. 19, pàg. 392.

RGE núm. 4428/18, relativa a retransmissió de l’acte de
lliurement d’honors i distincions del Consell Insular de
Mallorca, DS núm. 20, pàg. 409 i 410.

RGE núm. 4429/18, relativa a contracte atorgat a l’IBES
relatiu a la qualitat de recepció dels canals d’IB3, DS núm. 20,
pàg. 414-415 i 415.

RGE núm. 9975/18, relativa a treballs del Consell Assessor
de Continguts i Programació, 
DS núm. 21, pàg. 424 i 425.

RGE núm. 9976/18, relativa a informe sobre la
internalització del personal dels serveis informatius, DS núm.
21, pàg. 431 i 432.

RGE núm. 11138/18, relativa a indicacions d’IB3 a les
productores sobre el personal que han de contractar, DS núm.
22, pàg. 453 i 454.

RGE núm. 11139/18, relativa a conclusions de l’estudi
sobre el model d’IB3, DS núm. 22, pàg. 456 i 457-458.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Preguntes
RGE núm. 9978/18, relativa a valoració de la feina del

Consell Assessor, DS núm. 21, pàg. 425-426 i 427.

REUS I DARDER, ANTONI (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)
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Preguntes
RGE núm. 3656/18, relativa a participació paritària en els

programes, DS núm. 19, pàg. 374 i 375.
RGE núm. 4249/18, relativa a col·laboració amb altres

canals de ràdio i televisió, DS núm. 20, pàg. 398 i 399.
RGE núm. 9979/18, relativa a graella de programació, DS

núm. 21, pàg. 427 i 428.
RGE núm. 11080/18, relativa a cobertura informativa de les

inundacions del Llevant de Mallorca, DS núm. 22, pàg. 446-
447 i 447.

RIBAS I RIBAS, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 1476/18, relativa a mesures per evitar la baixada

d’audiències, DS núm. 17, pàg. 340-34 i 342.
RGE núm. 2456/18, relativa a cobertura periodística a

Eivissa, DS núm. 18, pàg. 358-359 i 360.
RGE núm. 4426/18, relativa a captació de públic jove, DS

núm. 20, pàg. 399-400 i 400.
RGE núm. 9968/18, relativa a novetat en la programació de

la nova temporada, DS núm. 21, pàg. 420-421 i 421-422.
RGE núm. 13446/18, relativa a reforma de les delegacions

de Menorca, Eivissa i Formentera, DS núm. 23, pàg. 468 i 469.

SEIJAS I PATIÑO, MARIA MONTSERRAT (Grup
Parlamentari Mixt)

Preguntes
RGE núm. 11125/18, relativa a pluralitat política;

percentatges d’iterrelació amb els partits polítics, DS núm. 22,
pàg. 444 i 445-446.

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes 
RGE núm. 1475/18, relativa a solucions al pèssim clima

laboral a IB3, DS núm. 17, pàg. 338 i 339-340.
RGE núm. 2455/18, relativa a pressupost per millorar els

equips tècnics, DS núm. 18, pàg. 357 i 358.
RGE núm. 3663/18, relativa a ingressos per publicitat, DS

núm. 19, pàg. 379 i 380.
RGE núm. 4427/18, relativa a repartiment dels recursos

destinats a les productores audiovisuals en el 2017, DS núm.
20, pàg. 403 i 404-405.

RGE núm. 9969/18, relativa a incorporació de treballadors
a IB3, DS núm. 21, pàg. 422 i 423.

RGE núm. 11137/18, relativa a situació laboral dels
treballadors dels serveis informatius, DS núm. 22, pàg. 450 i
451.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Preguntes

RGE núm. 4298/18, relativa a reforç a la plantilla
d’informatius de televisió i ràdio a l’illa de Formentera, DS
núm. 20, pàg. 396-397.

ALTS CÀRRECS

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

Preguntes
RGE núm. 1085/18, relativa a format i horaris d’El Debat,

DS núm. 17, pàg. 337 i 338.
RGE núm. 1475/18, relativa a solucions al pèssim clima

laboral a IB3, DS núm. 17, pàg. 339 i 340.
RGE núm. 1476/18, relativa a mesures per evitar la baixada

d’audiències, DS núm. 17, pàg. 341 i 342.
RGE núm. 1477/18, relativa a projectes audiovisuals amb

la participació d’IB3, DS núm. 17, pàg. 342-343 i 343.
RGE núm. 1478/18, relativa a recaptació de l’IVA per la

totalitat dels ingressos de les televisions públiques
autonòmiques, DS núm. 17, pàg. 344-345.

RGE núm. 1479/18, relativa a preservació de la memòria
audiovisual i històrica, DS núm. 17, pàg. 348-349 i 349.

RGE núm. 1485/18, relativa a millora tecnològica, DS núm.
17, pàg. 345-346 i 346.

RGE núm. 1486/18, relativa a selecció de projectes, DS
núm. 17, pàg. 350-351 i 351.

RGE núm. 1491/18, relativa a equips tecnològics, DS núm.
17, pàg. 347 i 348.

RGE núm. 2395/18, relativa a tractament de la violència
masclista, DS núm. 18, pàg. 354-355 i 355.

RGE núm. 2426/18, relativa a paper que pot jugar IB3
música en la projecció exterior de la nostra cultura, DS núm.
18, pàg. 362-363.

RGE núm. 2427/18, relativa a personal contractat per
l’EPRTVIB, DS núm. 18, pàg. 367 i 368.

RGE núm. 2428/18, relativa a vaga feminista del 8 de març,
DS núm. 18, pàg. 356 i 357.

RGE núm. 2455/18, relativa a pressupost per millorar els
equips tècnics, DS núm. 18, pàg. 357-358 i 358.

RGE núm. 2456/18, relativa a cobertura periodística a
Eivissa, DS núm. 18, pàg. 359 i 360.

RGE núm. 2457/18, relativa a utilització de doblers públics
per lloar i promocionar persones que actuen al marge de la
legalitat, DS núm. 18, pàg. 364-365 i 365.

RGE núm. 2458/18, relativa a avanços en la definició del
model de radiotelevisió pública, DS núm. 18, pàg. 368-369.

RGE núm. 2460/18, relativa a obtenció d’ingressos, DS
núm. 18, pàg. 366 i 367.

RGE núm. 2461/18, relativa a cobertura informativa del
8M, DS núm. 18, pàg. 370.

RGE núm. 2462/18, relativa a informació contrastada a IB3
Notícies, DS núm. 18, pàg. 361 i 362.

RGE núm. 3652/18, relativa a destí de l’increment de 0,5
milions acordat en aquest concepte en els pressuposts de la
CAIB per al 2018, DS núm. 19, pàg. 376-377 i 377.

RGE núm. 3653/18, relativa a reconeixement de la qualitat
d’IB3 Ràdio, DS núm. 19, pàg. 381-382.
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RGE núm. 3654/18, relativa a conseqüències per a IB3 del
presumpte frau de La Rueda, DS núm. 19, pàg. 387 i 387-388.

RGE núm. 3655/18, relativa a la millor promoció de la
realitat cultural local i regional, DS núm. 19, pàg. 378 i 379.

RGE núm. 3656/18, relativa a participació paritària en els
programes, DS núm. 19, pàg. 374-375 i 375-376.

RGE núm. 3663/18, relativa a ingressos per publicitat, DS
núm. 19, pàg. 379-380 i 380.

RGE núm. 3665/18, relativa a índex d’audiència i
pressupost, DS núm. 19, pàg. 383 i 384.

RGE núm. 3666/18, relativa a filtració d’un vídeo intern
que acabà a les xarxes socials, DS núm. 19, pàg. 388-389 i 389.

RGE núm. 3667/18, relativa a contracte de serveis de
gravació amb dron, DS núm. 19, pàg. 392 i 392-393.

RGE núm. 3670/18, relativa a sous dels treballadors, DS
núm. 19, pàg. 385 i 386.

RGE núm. 3671/18, relativa a externalització de serveis, DS
núm. 19, pàg. 390 i 391.

RGE núm. 4249/18, relativa a col·laboració amb altres
canals de ràdio i televisió, DS núm. 20, pàg. 398-399 i 399.

RGE núm. 4298/18, relativa a reforç a la plantilla
d’informatius de televisió i ràdio a l’illa de Formentera, DS
núm. 20, pàg. 397-398.

RGE núm. 4415/18, relativa a accés en igualtat de
condicions de les persones amb discapacitat, DS núm. 20, pàg.
405-406.

RGE núm. 4416/18, relativa a procés de gravació, selecció,
edició i emissió d’imatges, DS núm. 20, pàg. 411 i 412.

RGE núm. 4417/18, relativa a grau d’execució i els
mecanismes d’avaluació de les directrius estratègiques 2016-
2020, DS núm. 20, pàg. 402-403.

RGE núm. 4426/18, relativa a captació de públic jove, DS
núm. 20, pàg. 400 i 401.

RGE núm. 4427/18, relativa a repartiment dels recursos
destinats a les productores audiovisuals en el 2017, DS núm.
20, pàg. 403-404 i 405.

RGE núm. 4428/18, relativa a retransmissió de l’acte de
lliurement d’honors i distincions del Consell Insular de
Mallorca, DS núm. 20, pàg. 409-410 i 410.

RGE núm. 4429/18, relativa a contracte atorgat a l’IBES
relatiu a la qualitat de recepció dels canals d’IB3, DS núm. 20,
pàg. 415 i 415-416.

RGE núm. 4430/18, relativa a criteris d’emissió, DS núm.
20, pàg. 407-408 i 408-409.

RGE núm. 4431/18, relativa a distribució internacional, DS
núm. 20, pàg. 413-414 i 414.

RGE núm. 9968/18, relativa a novetat en la programació de
la nova temporada, DS núm. 21, pàg. 421 i 422.

RGE núm. 9969/18, relativa a incorporació de treballadors
a IB3, DS núm. 21, pàg. 422-423 i 423-424.

RGE núm. 9975/18, relativa a treballs del Consell Assessor
de Continguts i Programació, 
DS núm. 21, pàg. 424-425 i 425.

RGE núm. 9976/18, relativa a informe sobre la
internalització del personal dels serveis informatius, DS núm.
21, pàg. 431-432 i 432.

RGE núm. 9978/18, relativa a valoració de la feina del
Consell Assessor, DS núm. 21, pàg. 426-427 i 427.

RGE núm. 9979/18, relativa a graella de programació, DS
núm. 21, pàg. 427-428 i 428.

RGE núm. 9980/18, relativa a estudi sobre la
internalització, DS núm. 21, pàg. 429-430.

RGE núm. 9981/18, relativa a falsos autònoms, DS núm.
21, pàg. 438.

RGE núm. 9982/18, relativa a mesures per evitar insults i
amenaces a les xarxes, DS núm. 21, pàg. 433 i 434.

RGE núm. 9983/18, relativa a premis de periodisme novetat
en la programació de la nova temporada, DS núm. 21, pàg. 435.

RGE núm. 9984/18, relativa a promoció de l’art i la cultura
de les Illes, DS núm. 21, pàg. 436-437 i 437.

RGE núm. 9985/18, relativa a producció audiovisual
promoguda per l’ens IB3, DS núm. 21, pàg. 439 i 440.

RGE núm. 11080/18, relativa a cobertura informativa de les
inundacions del Llevant de Mallorca, DS núm. 22, pàg. 447 i
447-448.

RGE núm. 11125/18, relativa a pluralitat política;
percentatges d’iterrelació amb els partits polítics, DS núm. 22,
pàg. 444-445 i 446.

RGE núm. 11137/18, relativa a situació laboral dels
treballadors dels serveis informatius, DS núm. 22, pàg. 450 i
451.

RGE núm. 11138/18, relativa a indicacions d’IB3 a les
productores sobre el personal que han de contractar, DS núm.
22, pàg. 453 i 454.

RGE núm. 11139/18, relativa a conclusions de l’estudi
sobre el model d’IB3, DS núm. 22, pàg. 456-457 i 457-458.

RGE núm. 11142/18, relativa a cobertura dels fets succeïts
a Sant Llorenç, DS núm. 22, pàg. 448-449.

RGE núm. 11143/18, relativa a inversions previstes en
equipaments tecnològics, DS núm. 22, pàg. 458-459 i 459.

RGE núm. 11144/18, relativa a presentació de la
programació de la nova temporada, DS núm. 22, pàg. 460-461.

RGE núm. 11145/18, relativa a digitalització, DS núm. 22,
pàg. 452 i 452-453.

RGE núm. 11146/18, relativa a internalització de serveis,
DS núm. 22, pàg. 455-456 i 456.

RGE núm. 13441/18, relativa a perspectiva de gènere a la
ràdio i televisió pública, DS núm. 23, pàg. 465-466 i 466.

RGE núm. 13442/18, relativa a qualitat en el treball i rigor
respecte de les normes i principis legalment i socialment
establerts, DS núm. 23, pàg. 472-473 i 473.

RGE núm. 13443/18, relativa a paper de la ràdio i la
televisió públiques en la divulgació documentada i rigorosa de
la nostra història, DS núm. 23, pàg. 476-477.

RGE núm. 13444/18, relativa a codi o protocol d’actuació
dels professionals de l’ens en els perfils d’IB3 a les xarxes
socials, DS núm. 23, pàg. 467-468 i 468.

RGE núm. 13446/18, relativa a reforma de les delegacions
de Menorca, Eivissa i Formentera, DS núm. 23, pàg. 469 i 469-
470.

RGE núm. 13453/18, relativa a PricewaterhouseCoopers,
DS núm. 23, pàg. 470-471 i 471.

RGE núm. 13454/18, relativa a objectius dels canvis de
programació, DS núm. 23, pàg. 474-475.

TEMÀTIC 

- A -

Art i cultura
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promoció
DS núm. 21, pàg. 435.

Audiències
baixada
DS núm. 17, pàg. 340.
IB3
DS núm. 22, pàg. 450.
DS núm. 23, pàg. 464.
índex
DS núm. 19, pàg. 382.

- C -

Càmeres del temps Maó i Ciutadella
ubicació
DS núm. 22, pàg. 449.

Captació públic jove
DS núm. 20, pàg. 399.

Clima laboral a IB3
DS núm. 17, pàg. 338.

Cobertura informativa del 8M
DS núm. 18, pàg. 370.

Cobertura periodística a Eivissa
DS núm. 18, pàg. 358.

Col·laboració amb altres canals
DS núm. 20, pàg. 398.

Consell Assessor de Continguts i Programació
DS núm. 21, pàg. 424-425.

- D -

Delegacions Menorca, Eivissa i Formentera
reforma
DS núm. 23, pàg. 468.

Digitalització
DS núm. 22, pàg. 451.

Directius
DS núm. 17, pàg. 336.

Directrius estratègiques
mecanismes avaluació
DS núm. 20, pàg. 401.

Distribució internacional
DS núm. 20, pàg. 412.

Divulgació de la nostra història
DS núm. 23, pàg. 475.

Doblers públics
utilització

DS núm. 18, pàg. 364.

- E -

El Debat
DS núm. 17, pàg. 336.

Emissió
criteris
DS núm. 20, pàg. 406.

Equips 
tècnics
DS núm. 18, pàg. 357.
tecnològics
DS núm. 17, pàg. 346.
DS núm. 22, pàg. 458.

Externalització de serveis
DS núm. 19, pàg. 389.

- F -

Falsos autònoms
DS núm. 21, pàg. 437.

Filtració vídeo intern
DS núm. 19, pàg. 388.

- G -

Gravació amb dron
contracte
DS núm. 19, pàg. 391.

- I -

IB3 
model
DS núm. 22, pàg. 456.
música
DS núm. 18, pàg. 362.
Ràdio

qualitat
DS núm. 19, pàg. 380.

IBES
contracte
DS núm. 20, pàg. 414.

IB Notícies
informació contrastada
DS núm. 18, pàg. 360.

Imatges
DS núm. 20, pàg. 410.

Insults i amenaces a xarxes
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DS núm. 21, pàg. 432.

Internalització
estudi
DS núm. 21, pàg. 429.
informe, serveis informatius
DS núm. 21, pàg. 431.
serveis
DS núm. 22, pàg. 454.

Inundacions al Llevant de Mallorca 
cobertura informativa
DS núm. 22, pàg. 446.

IVA
recaptació
DS núm. 17, pàg. 343.

- L -

La Rueda
conseqüències presumpte frau 
DS núm. 19, pàg. 386.

Lliurament honors i distincions CIM
retransmissió
DS núm. 20, pàg. 409.

- M -

Memòria audiovisual i històrica
DS núm. 17, pàg. 348.

Millora tecnològica
DS núm. 17, pàg. 345.

Mitjans públics
utilització
DS núm. 17, pàg. 336.

- O -

Obtenció d’ingressos
DS núm. 18, pàg. 365.

- P -

Participació paritària
DS núm. 19, pàg. 374.

Personal contractat
DS núm. 18, pàg. 367.

Persones amb discapacitat
accés
DS núm. 20, pàg. 405.

Perspectiva de gènere
DS núm. 23, pàg. 464.

Plantilla 
nous canvis
DS núm. 23, pàg. 464.
d’Informatius a Formentera
DS núm. 20, pàg. 396.

Pluralitat política
DS núm. 22, pàg. 444.

Premis periodisme
DS núm. 21, pàg. 434.

Pressuposts de la CAIB
destí d’increment
DS núm. 19, pàg. 376.

PricewaterhouseCoopers
DS núm. 23, pàg. 470.

Producció audiovisual
DS núm. 21, pàg. 438.

Productores
indicacions
DS núm. 22, pàg. 453.
repartiments recursos
DS núm. 20, pàg. 403.
DS núm. 23, pàg. 464.

Programació
graella
DS núm. 21, pàg. 427.
nova temporada, presentació
DS núm. 22, pàg. 459.
novetat
DS núm. 21, pàg. 420.
objectius dels canvis
DS núm. 23, pàg. 474.

Programes
continguts
DS núm. 23, pàg. 464.

Projectes 
audiovisuals
DS núm. 17, pàg. 342.
selecció
DS núm. 17, pàg. 349.

Publicitat
ingressos 
DS núm. 19, pàg. 379.

- Q -

Qualitat i rigor
DS núm. 23, pàg. 472.
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- R -

Radiotelevisió 
model
DS núm. 18, pàg. 368.

Realitat cultural local i regional
promoció
DS núm. 19, pàg. 377.

- S -

Sant Llorenç
cobertura
DS núm. 22, pàg. 448.

- T -

Treballadors 
IB3
DS núm. 21, pàg. 422.
serveis informatius
DS núm. 22, pàg. 450.
sous
DS núm. 19, pàg. 384.

- V -

Vaga feminista 8 de març
DS núm. 18, pàg. 355.

Violència masclista
tractament
DS núm. 18, pàg. 354.

- X -

Xarxes socials
perfil d’IB3
DS núm. 23, pàg. 466.
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