AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE COL·LABORADORS DE RÀDIO ES
CASTELL
As Castell, a les 20:00 hores de dia 26 d’octubre de 2016, es reuneixen prèvia
convocatòria els membres que integren la Junta de Col·laboradors de ràdio Es Castell.
La regidora dona la benvinguda a tots i cadascun dels col·laboradors que
assisteixen.
ORDRE DEL DIA
1. Saldo comptes
2. Panera de Nadal
3. Falques publicitàries
4. Material nou
5. Incidències
6. Torn obert de paraula
1. Saldo comptes
Ingressos de la Festa de la ràdio 765,00 €
Despeses de la festa de la ràdio 184.60 € (Panaderia Ca n’Andres 177,00 € i llibres
Serra, 7,60 €)
Benefici: 580,40 €
Saldo actual 2607.89 € (2.027,49 +580,40)
2. Panera de Nadal
Els col·laboradors assistents decideixen organitzar la rifa d’una panera per Nadal, com
la dels altres anys, i els números es vendran a 1€.
La data límit per lliurar les paperetes no venudes i els diners a les oficines de cultura,
serà el proper dia 15 de desembre.
La panera de Nadal estarà exposada al local de na Mari Llorens al carrer Gran.
3. Falques publicitàries
L’Ajuntament des Castell, seguint amb la mateixa línia d’ajuts als comerciants, entitats,
professionals i associacions d’aquesta població, amb l’objectiu de revitalitzar
l’economia local, ha decidit que aquesta campanya tornarà a ser gratuïta.
Ja s’han enviat les cartes als comerciants. Està previst que el darrer dia per poder
presentar la publicitat serà el proper dia 18 de novembre, per així poder començar
enregistrar les falques a partir del dia 21 i emetre-les a partir del dia 2 de desembre
4. Material nou
Desprès de que el tècnic hagi fet un repàs al CD 2, i vist que té el lector romput, s’ha
decidit comprar-lo de nou
5. Incidències
La presidenta comenta que s’ha assabentat que hi ha directors de programa que volen
tenir connectats els altaveus i altres directors que no, i els desconnecten. Demana que
s’arribi a un acord i que decideixi com els volen abans de tornar a telefonar al tècnic.
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S’obri un debat i es decideix que els altaveus estiguin connectats, i a més a més
penjats on hi havia els vells, i que des de la taula es tengui la possibilitat de poder-los
encendre o apagar o d’apujar o baixar el volum.
Alguns directors de programa informen que la opció de aturar-les i de baixar el volum
ja hi es.
6. Torn obert de paraula
La Regidora comenta que es té que donar informació de totes les activitats que es
porten a la emissora.
També es comenta que els diaris dels dimarts darrerament no hi son i un dels directors
de programa es l’únic diari que va sol·licitar poder-lo emprar els dissabtes.
S’intentarà saber que succeeix amb els diaris.
Sol·licitin una farmaciola a les dependències de la emissora
I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió , el dia més amunt indicat.
La Secretaria

VIST I PLOU
La Presidenta

Margarita Saura

Begoña Mercadal Jiménez.
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