AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE COL·LABORADORS DE RÀDIO ES
CASTELL
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As Castell, a les 19:00 hores de dia 7 de juny de 2018, 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 hi
assisteixen i els felicita per l’èxit de la festa d’aniversari de Ràdio Es Castell del passat
setembre.
ORDRE DEL DIA
1. Reparacions i millores de la instal·lació
2. Comptes desprès de les millores
3. Falques publicitàries Festes Patronals
4. Programa Especial sant Jaume
5. Premis Angel Ruiz i Pablo
6. Torn obert de paraula
La Presidenta dona la benvinguda als assistents.
1. Millores de la instal·lació
La Presidenta informa que l’Ajuntament ha fet una inversió de 10.363€ i
vosaltres heu invertit 2.011,16€. La inversió total ha estat de 12.374,16€
Una vegada fetes aquestes actuacions els directors de programa recorden que
tenen que tenir cura de tot el material, la Presidenta informa que ja han trobat material
romput.
Es micro no hi ha que girar-lo ja que es fil no es prou llarg, es pot moure amb
es braç mecànic.
No esta permès fumar, ni menjar que s’ha fet neteja de sa taula i no s’ha
`pogut fer més a fondo perquè esta incrustada la brutícia.
N’Alejandro Vega comenta que si la caixa que s’ha instal·lat damunt la porta no
es massa petita per la ventilació del aparell que hi ha dintre. La presidenta respon que
s’han seguit les directrius del tècnic especialitzat.
.
2. Comptes desprès de millores
Heu tingut uns ingresso totals de 1030€, 1000 de sa panera de Nadal i 30 de la
donació de Loteria Nuri i les despeses han estat de 2875,21€ llibretes, 42.92,
productes panera 251.54, radio per sa panera 45.99, espumes micros 90 de espumes
de micros, 433.6 de la subscripció anual al diari Menorca i 2011.16 de millores
d’infraestructures de la emissora.
3. Falques publicitàries festes patronals
El proper dia 22 acaba el plaç per entregar les falques publicitàries gratuïtes al
departament de Cultura per a poder emtre per Radio Municipal Es Castell.
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El proper dia 3 de juliol a les 18:30 hores començaran els enregistraments i dia 16
començaran a emetre.
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4. Programa especial sant Jaume
Se sol·licita a Àndres Ferrer si farà el programa especial com cada any, el qual
contesta que si.
5. Concurs Àngel Ruiz i Pablo
La Presidenta explica que ha estat un èxit de participació en la modalitat de conte tan
en una franja d’edat com a una altre, enguany la Narració curta va esser fluixa la
participació, però crec que es un èxit la quantitat de participants que ens envien les
seves obres.
7. Torn obert de paraules
Se sol·licita la reparació des parquet de davall sa cadira del director de programa.
Na Mari Llorens comenta que fa mesos que ha desaparegut es botiquin.
Es demana que es Diaris nos es rompin, per a poder-los consultar, ja que a vegades
han arrancat noticies i els suplements no arriben a sa radio
Dia 30 de juny es reuniran per a fer un menjar a la sala de festivitats, cadascun portara
alguna cosa.
I, sense més assumptes que tractar, la Presidenta aixeca la sessió de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
Ho signa la secretaria, Margarita Saura Bennàsar, amb el vist i plau de la Presidenta,
Begoña Mercadal Jiménez, a Es Castell en la data de la signatura electrónica que
consta sota d’aquest document
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