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 16 de març 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. Liquidació Panera de Nadal
2. Saldo compta
3. Jurat concurs Àngel Ruiz i Pablo
4. Creació Junta gestora per a l’estudi de les sol·licituds de nous
programes
5. Publicitat de les actes
6. Proposta de subscripció al Diari Menorca
7. Comportament a les reunions
8. Normes de la radio
9. Manteniment i reparacions
10. Torn obert de paraula
1. Liquidació de la panera de Nadal
Ingressos 946,00 € per venda de tiquets,
Despeses 297.32 €: radio cd (39,00 €) Gros Mercat (218,32 €)
Benefici: 688,68€
2. Saldo compta
Despesa per la compra d’una cadira amb rodes per als directors de programa
Cadira en Rodes 185.13 €
Saldo actual: 3.000,42 € (2.496.87+688.68-185.13)
3. Jurat concurs Àngel Ruiz i Pablo
Tal com estableixen les bases del concurs de conte i narració curta Àngel Ruiz i Pablo,
un membre del jurat del concurs serà uns dels directors de Radio Es Castell, per
aquest motiu es sol·licita un voluntari.
El voluntari d’aquest any es el Sr. Antoni Pons
Al qual se li fa entrega de les copies se les obres presentades i es informat del dia i
hora que es reunirà el jurat.
4. Creació Junta gestora per al estudi de les sol·licituds de nous programes
La regidora proposa als directors de programa de crear una Junta de uns 5 directors
per estudiar les sol·licituds i que es puguin presentar per fer programes, escoltar les
maquetes i donar un veredicte, sense tenir que reunir a tota la Junta i així aconseguir
fer més àgil i dinàmic la decisió.
La junta queda composta per: Catalina Torres, Andrés ferrer, Eugenio Nomen, Adelina
Gómez i Diego Pasqual.
5. Publicitat de les actes
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Les actes de les juntes de radio, poden ésser visualitzades a la pagina web de
l’Ajuntament des Castell i per aquest motiu no us les enviaran ni en paper ni per correu
electrònic.
6. Proposta de subscripció al Diari Menorca
Degut al trasllat de la biblioteca no es podrà accedir al diari Menorca, per aquest motiu
es creu convenient fer una subscripció al Diari Menorca per a la radio Es Castell.
7. Comportament a les reunions
La presidenta informa als directors de programa de que si es torna a repetir el
comportament dels directors, com va succeir a la darrera reunió, a les persones
involucrades, se’ls demanarà les claus de l’emissora i es donarà de baixa el seu
programa.
8. Normes de la radio
A l’emissora de radio no estan permeses les visites mentre estan fent la programació,
en breu es posarà a la mateixa emissora un cartell que ho posi.
9. Manteniment i reparacions
Per el manteniment de l’emissora de radio es van presentar un pressupost amb varis
preus i es demana que han decidit fer.
Els directors decideixen:
9.1 Fer nets els reproductors de cds.
9.2 Arranjar la connexió del micro de director de programa
9.3 Posar un lladre entre el in i out per a poder gravar amb el radiocasset
9.4 N’Alichu canviarà l’agulla del tocadiscs amb una de les que hi ha nova a la oficina
de l’àrea de Cultura.
10. Torn obert de paraula
El Sr. Andrés Ferrer sol·licita la paraula i expressa el seu malestar per tres motius,
primer perquè només els que assisteixen a les reunions col·laboren en les feines de la
radio; segon com oient li fa mal escoltar als directors de programa dir que no escolten
radio Es Castell i tercera que no entén com es possible que no es pugui deixar res dins
la emissora, per distracció, perquè desapareix.
A tot lo qual els directors de programa presents assenteixen.
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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