AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE COL·LABORADORS DE RÀDIO ES
CASTELL
As Castell, a les 19:00 hores de dia 16 d’octubre de 2019, es reuneixen prèvia
convocatòria els membres que integren la Junta de Col·laboradors de ràdio Es
Castell.
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El regidor dona la benvinguda a tots i cadascun dels col·laboradors que hi
assisteixen.
ORDRE DEL DIA
1. Publicitat electoral
2. Publicitat festes de Nadal
3. Panera de Nadal
4. Comptes
5. Programa especial Nadal i altres
6. Suggeriments
7. Torn obert de paraula
1. Publicitat electoral

En breu es tornarà a iniciar la campanya electoral. Quan la Junta electoral ens
passi la parrilla com es habitual es tindrà que emetre ja que es d’obligat
compliment.
2. Publicitat festes de Nadal
Des del departament de cultura hem enviat les cartes de la campanya de publicitat
gratuïta dins el marc de les festes de Nadal als comerços.
La secretaria suggereix que es podrien enregistrar els dies 2, 3 de desembre, els
col·laboradors accepten el suggeriment i s’anunciarà al tauler de la porta de
l’emissora i dia 9 de desembre començar a emetre.
3. Panera de Nadal
Es decideix fer una rifa d’una panera de Nadal.
4. Comptes
El ingressos bruts de la festa de la radio varen esser de 763,00€ i les despeses varen
sumar un total de 108,70€ el que representa un benefici de 654,30€. Que sumat al
total anterior queda amb un total disponible de 2.062,55€
5. Programes especials
N’Andres Ferrer fa es programa especial de Nadal el dia 24 de desembre, on es farà
entrega de la panera de Nadal al guanyador.
En Santi ha sol·licitat poder fer una connexió especial amb el Reis Mags d’Orient el
diumenge abans del dia de Reis.
N’Adelina ha sol·licitat fer dos o tres entrevistes telefòniques durant l’any.
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Les tres sol·licitud son acceptades i es poden dur a terme.
5. Suggeriments
5.1 El renou de fax que escolten les persones que telefonen a la radio indica que el
telefono esta comunicant.
5.2 Les agulles del toca discos estan encomanades.
5.3 De la compra d’un ordinador que vareu sol·licitat, he estat intentant poder fer
aquesta intervenció però des de tresoreria ens han posat molts entrebancs; el regidor
suggereix que ja que disposeu d’una certa quantitat de diners podríeu fer vosaltres la
compra. S’obri un debat envers si fer aquesta compra, es decideix que no es durà a
terme aquesta compra perquè tothom tindria que adaptar-se a un programa
determinat y trobem que seriem moltes mans per manejar-ho i comportaria que no
dures molta estona sense fer-se malbé.
5.4 Ens han fet arribar el malestar per el fet que quan es fa programa es mengi es
vegi i es fumi, i si es fes es tindria que fer en cura, però el fumar esta totalment
prohibit dins la emissora de radio.
5.5 Es comenta que entre programa i programa no es tindrà que fer desconnexió de
l’emissora i també tenir cura de posar els limitadors dins la franja adequada sense
arribar al vermell.
5.6 El dia de la festa de la radio els col·laboradors es varen trobar el vestuari sense
muntar aquest any.
6. Torn obert de paraules
6.1 El regidor comenta que desprès de la festa de la radio la plaça vam quedar molt
bruta plena de deixalles, no tan sols del públic perquè hi havia fems a indrets que
quan va acabar l’actuació estaven nets.
6.2 Hi hauria que fer un repàs al braç del micro del director de radio, perquè encara
que es diu que no es giri, no es fa cas i es creu que esta passat de rosca.
6.3 el directors de programa informen al regidor que per Nadal l’ajuntament sempre
convidaven a un sopar d’agraïment al restaurant España als directors de programa i
també hi assitia l’alcaldessa i la secretaria de la junta, el regidor contesta que no es
perdra la tradició i es posa data per anar-hi.
I, sense més assumptes que tractar, el President aixeca la sessió de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
Ho signa la secretaria, Margarita Saura Bennàsar, amb el vist i plau del President,
Joan Antoni Serra Puig, a Es Castell en la data de la signatura electrònica que consta
sota d’aquest document.
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