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 14 de novembre 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.
ORDRE DEL DIA
1. Comptabilitat de la festa de la radió
2. Panera de Nadal
3. Falques publicitàries Festes de Nadal
4. Programes especials
5. Torn obert de paraula
La Presidenta dona la benvinguda als assistents.
1. Comptabilitat de la festa de la radio

La secretaria llegeix l’estat de despeses e ingressos de la festa i es fa un
reconta de l’ajut que aporta l’Ajuntament a la festa, quedant demostrat que la
festa de la radio es deficitària.
Els assistents obren un debat i queda damunt la taula la decisió de pujar el
preu de venda dels articles al bar, per a la pròxima festa.
Els directors de programa assistents comenten aspectes de l’organització, i el
motiu per el qual es realitza el festival cada any.
En total de euros que es te a la caixa es de 1.636,38€ inclòs els ingresso de la
festa del passat mes de setembre.
2. Panera de Nadal
Es decideix fer una rifa d’una panera de nadal.
3. Falques publicitàries festes patronals
El proper dia 16 acaba el plaç per entregar les falques publicitàries gratuïtes al
departament de Cultura per a poder emtre per Radio Municipal Es Castell.
El proper dia 4 i 5 de desembre a les 17:00 hores començaran els enregistraments i
dia 17 començaran a emetre.
4. Programa especial Nadal
Es sol·licita a Àndres Ferrer si farà el programa especial de Nadal dia 24, el qual
contesta que si.
També es comenta de retornar a fer el programa especial de Reis, a la junta es
comenta de posar-ho al tauler d’informació de la radio per si ha voluntaris.
5. Torn obert de paraules
La presidenta comenta que l’arrengament des telefono de sa radio, esta pendent de la
possibilitat de compra d’una taula el proper any.

C/ Plaça S’Esplanada, nº 5 /07720 Es Castell (Balears)/ C.I.F. P-0706400-I / Tlfno 971365193 /Fax 971365412

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

Es sol·licita el poder estar informats quan es facin canvis a la taula de la radio.
Hi ha que sol·licitar dues claus de la radio ja que un director la ha perduda i n’hi ha un
altre de nou que no te clau.
I, sense més assumptes que tractar, la Presidenta aixeca la sessió de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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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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