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 29 de juny 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. Baixes
3. Curs informatiu de nous instruments
4. Normes
5. Falques publicitàries
6. Festival aniversari
7. Torn obert de paraula
1. Saldo comptes
Saldo 3.000,42 € saldo de la darrera Junta de radio
Despeses 972,93 €: inscripció anual Diari Menorca (433,60 €) reparacions i material
proporcionat per en Nofre (539,33 €)
Saldo actual 2027,49€
El col·laboradors comenten que volen un llum per veure quan sona es telefono no que
soni més fort.
Ela altaveus tenen que anar penjats perquè estan molt aprop del micro i s’acopla, a
més els han col·locats on es Santi fa els betlems.
Hi ha que dir que totes les vegades que els directors de programes han avisat al
Batlle, la Regidora o a la oficina de cultura, i els han enviat el servei tècnic extern a
l’Ajuntament, han esta despeses pagades de la partida pressupostaria de la radio.
2. Baixes
En aquest període hi hagut les baixes de na Paquita i en Biel i no hi hagut cap alta.
3. Curs informatiu de nous instruments
El tècnic ens ha informat que un matí a escollir podria venir a donar les explicacions de
com funcionen els nous instruments.
El col·laboradors comenten que dimarts 5 a les 10 hores.
La secretaria ho farà saber al tècnic.
4. Normes
La regidora demana que es deixin tots els comandaments i aparells en la mateixa
posició sempre, per el bon funcionament de la emissora.
5. Falques publicitàries
El període de recollida de falques gratuïtes ha finalitzat i es comunica als directors que
seria convenient enregistrar-les a partir de dia 4 a les 17 hores i poder-les emetre a
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partir de dia 15 de juliol; tal com es fa sempre es posarà a la porta la fulla
d’inscripcions per enregistrar.
6. Festival aniversari
Desprès d’un breu debat es posa data a la festa aniversari de la radio que queda
estipulada per dia 17 de setembre, es posarà fulla a la porta perquè es puguin
inscriure els col·laboradors.
La propera reunió per tractar aquest tema serà el proper dia 27 de juliol a les 20:30
hores.
7. Torn obert de paraula
El proper dia 24 de juliol n’Andrés Ferrer farà es programa especial de radio i en Toni
Pons comenta que ell en farà un el proper dia 25 de juliol.
I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió , el dia més amunt indicat.
La Secretaria

VIST I PLAU
La Presidenta

Margarita Saura

Begoña Mercadal Jiménez.
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