AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE COL·LABORADORS DE RÀDIO ES
CASTELL
As Castell, a les 20:30 hores de dia 5 d’abril de 2017, 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. Renovació subscripció diari
2. Plataforma emissió internet
3. Noves sol·licituds programes
4. Saldo comptes
5. Jurat Àngel Ruiz i Pablo
6. Incidències
7. Torn obert de paraula
1. Renovació subscripció diari
S’ha procedit a la renovació de la subscripció al Diari Menorca per un any amb un cost
total de 433.60 €. (S’adjunta d’ingrés a l’acta).
Es comenta que en contades ocasions el diari no hi es, però desprès d’un breu debat
es decideix seguir igual que s’ha fet aquest any.
2. Plataforma emissió internet
Degut a la gran quantitat de talls que produïen a la plataforma d’internet, l’Ajuntament
ha procedit a contractar una plataforma de pago per creure que serà més eficient per a
la emissió.
3. Noves sol·licituds programes
Hem rebut dues sol·licituds de programa de radio d’una associació i de l’escola.
Un grup de l’escola desprès de visitar l’emissora vol fer un programa amb el professor.
I agenda local 21 ha sol·licitat un espai de 1/2h. Cada 15 dies.
Cap de les sol·licituds té encara fermada l’hora d’emissió
4. Saldo comptes
Saldo a dia 26/10/2016, 2607,89 €
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5. Jurat Àngel Ruiz i Pablo
Aquest any el director de programa que serà jurat al Concurs es n’Adelina Gómez.
6. Incidències
Es sol·liciten es`pumes de micro, llumets leds, canviar ses bombetes, agulles al
tocadiscos de vinil, recollir el cablejat de l’ordinador que penja de la taula i tenir-ho
fermat, arranjar el cd de l’esquerra del reproductor que es doble, també cal a dir que
dins l’emissora es fuma i es menja i segueixen les sostraccions de material.
7.Torn obert de paraula
La secretaria comenta que encara disposa de espumes de micro i també comenta que
el servei tècnic recomana canviar la torre de d’ordinador.
La Presidenta comenta que fins a final d’any l’Ajuntament no sabrà si el pot baratar o
no.
Els directors decideixen no canviar la torre, i seguir amb la mateixa.
N’Andres Ferrer comenta que el que no assisteixen els directors de programa a les
Juntes es tindria que penalitzar i es proposa que a les tres juntes sense assistir sense
justificació es tindrà que retornar la clau i el programa.
Es sol·licita la compra per cada un dels directors d’una llibreta tamany foli en fulles en
blanc.

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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