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1.  PRÒLEG 

L’any 2023 es presenta amb molts reptes a l’EPE Ràdio Arenys, que viu un pe-
ríode de redefinició del servei públic per tal de readaptar-lo a les necessitats 
comunicatives del segle XXI. Un cop superat el sotrac financer i administratiu 
del Covid-19, amb afectacions greus en el capítol financer els darrers exercicis, 
provocant una important caiguda dels ingressos publicitaris i que ha obligat a 
prendre mesures tan dràstiques com inevitables, l’emissora municipal de Cata-
lunya es prepara per a reinventar-se. 

D’aquesta manera, s’ha reduït notablement la despesa a tots els nivells mentre 
es treballa en noves vies d’ingressos sense perdre el focus principal de l’EPE Rà-
dio Arenys, que no és altre que informar en clau local i distribuir continguts pro-
pis amb tendència arenyenca a través de la XAL per tot el territori català. 

Així, l’any 2022 s’han aplicat els dos increments salarials de l’IPC de la plantilla, 
formada actualment per 10 persones, i s’afronta el primer dels dos anys per a 
publicar l’oferta d’estabilització de la temporalitat laboral. 

No obstant, durant l’anterior exercici s’ha pogut millorar en aspectes tan impor-
tants com la Protecció de Dades i la Prevenció de Riscos Laborals, a la vegada 
que s’ha presentat un model de contracte-programa a l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar per tal de regular el servei públic de radiofonia que ofereix l’EPE Ràdio 
Arenys. En aquest context, l’emissora també està preparada per a procedir amb 
la confecció de la molt necessària Relació de Llocs de Treball, que ha d’estimular 
la flexibilitat que requereixen les empreses periodístiques. 

Així, també s’ha iniciat la molt necessària renovació tecnològica a partir d’una 
important inversió, començant pels ordinadors de la redacció però que trobarà 
més recorregut en la millora dels Estudis 1 i 2 així com dels dos ordinadors de 
control. Aquesta renovació és necessària per diversos motius, el més important 
dels quals és el compliment dels protocols de seguretat i privacitat de dades. 
Així, es va realitzar inversió en ordinadors de redacció durant el darrer trimestre 
del 2022 i se seguirà invertint durant el 2023, tal i com s’especifica en aquest 
mateix document, en els ordinadors de Control 1 i 2, i en la reestructuració dels 
Estudis 1 i 2. D’altra banda, l’Estudi 3 s’ha replantejat i ha de permetre obrir 
una nova via d’ingressos a la vegada que apuntalarà el servei públic de radiofo-
nia informativa i d’entreteniment. 

En tot cas, el potencial de la ràdio municipal degana de Catalunya segueix sent 
molt gran en la mesura que es replantegi del tot el model de negoci i s’actualitzi 
seguint els criteris que s’apliquen actualment al mercat de la comunicació me-
diàtica de masses per poder fer més amb menys. 

Ignasi Oliva Gispert 
Director EPE Ràdio Arenys 
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2. PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES EPE RÀDIO ARENYS 2023 

Import net de la xifra de negocis 52.000,00 €

                              -Prestacions de serveis ingressos per publicitat 31.000,00 €

                              -Producció programes ( La Xarxa) 21.000,00 €

2 Variació d'existències de productes acabats i en curs o fabricació 0,00 €

3 Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu 0,00 €

4 Aprovisionaments  0,00 €

5 Altres ingressos d'explotació 253.000,00 €

                              -Subvenció Ajuntament Arenys de Mar 253.000,00 €

                              -Subvenció Ajuntament Arenys de Mar Gest.Cult. 0,00 €  

                              -Prestació de serveis tècnics 0,00 €  

6 Despeses de personal -253.958,91 €

7 Altres despeses d’explotació -50.064,47 €

 Serveis exteriors   

                              -Lloguer equips oficina -1.150,00 €

                              -Manteniment edifici -1.500,00 €

                              -Manteniment maquinària i utillatge -3.400,00 €

                              -Subministraments -4.000,00 €

                              -Assegurances -1.200,00 €

                              -Serveis bancaris -350,00 €

                              -Protocol Ràdio i actes populars -600,00 €

                          -Màrqueting i Xarxes Socials 0,00 €

                              -Manteniment web -3.000,00 €

                          -Contractes i publicitat -1.500,00 €

                              -Contractes programes (Producció La Xarxa) -6.619,18 €

                              -Drets d’autor -1.647,95 €

                              -Altres serveis: -9.550,00 €

                              -neteja -3.500,00 €

                              -Fonoteca -1.000,00 €

                          -Serveis jurídics -11.047,34 €

      

8 Amortització de l’immobilitzat -4.792,05 €

9 Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.815,43 €

10
Excés de 
provisions  0,00

11 Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat 0,00

      

 A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 0,00
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12
Ingressos 
financers  0,00

13
Despeses 
financeres  0,00

14 Variació de valor raonable en instruments financers 0,00

15
Diferències de 
canvi  0,00

16 Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers 0,00

      

 B) RESULTAT FINANCER 0,00

 C) RESULTAT ABANS IMPOSTOS 0,00

      

17
Impost sobre 
benefici  0,00

      

 D) RESULTAT DE L'EXERCICI 0,00
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3.COMPARATIU 2023 - 2022 

 Pressupost 23 Pressupost 22  

INGRESSOS 308.815,43 € 312.043,59 € -1,1 %

IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI 52.000,00 € 55.000,00 € -5,45 %

                          -Prestacions de serveis ingressos per publicitat 31.000,00 € 30.000,00 € 3,33 %

                          -Producció programes 21.000,00 € 25.000,00 € -16,00 %

ALTRES INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 253.000,00 € 250.500,00 € 1,20 %

                          -Subvenció Ajuntament Arenys de Mar gestió ràdio. 253.000,00 € 249.000,00 € 1,61 %

                          -Lloguer d'instal.lacions i altres serveis 0,00 € 1.500,00 € -100,00 %

                          -Imputació de subvencions de capital 3.815,43 € 6.543,59 € -41,69 %

DESPESES 308.815,43 € 312.043,59 € -1,1 %

DESPESES DE PERSONAL 253.958,91 € 245.073,38 € 3,62 %

                          -Sous i salaris 193.271,62 € 186.874,32 € 3,42 %

                          -Seguretat social 60.687,29 € 58.799,17 € 3,21 %

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ 50.064,47 € 58.584,21 € -14,55 %

     SERVEIS EXTERIORS   

                          -Lloguer equips oficina (Rentings) 1.150,00 € 1.000,00 € 14,99 %

                          -Manteniment edifici 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 %

                          -Manteniment maquinària i utillatge 3.400,00 € 8.900,00 € -61,80 %

                          -Subministraments 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 %

                          -Assegurances 1.200,00 € 1.000,00 € 20,00 %

                          -Serveis bancaris 350,00 € 384,21 € -8,96 %

                          -Protocol Ràdio i actes populars 600,00 € 1.500,00 € -60,00 %

                          -Màrqueting i Xarxes Socials 0,00 € 6.000,00 € -100,00 %

                          -Estudis i treballs tècnics 0,00 € 0,00 € 0,00 %

                          -Manteniment web 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 %

                          -Contractes  publicitat 1.500,00 € 1.000,00 € 50,00 %

                          -Contractes programació 6.619,18 € 11.000,00 € -39,83 %

                          -Altres serveis 9.550,00 € 15.000,00 € -36,33 %

                          -Neteja 3.500,00 € 4.000,00 € -12,50 %

                          -Fonocoteca 1.000,00 € 300,00 € 233,33 %

                          -Serveis jurídics 11.047,34 € 0,00 €  100,00%

                          -Drets d’autor 1.647,95 € 0,00 €  100,00%

    

 DOTACIONS AMORTITZACIONS    

                           -amortització immobilitzat material 4.792,05 € 8.386,00 € -42,86 %

    

* Augment de partida per a dedicar a difusió de continguts a XXSS  

INVERSIONS 12.000,00 € 6.000,00€ 166,67%
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Renovació estudis 1 i 2 12.000,00 € 0,00 €  100,00%

FINANÇAMENT INVERSIONS 12.000,00 € 6.000,00 € 200,00%

                     -Aportació capital Ajuntament (immobilitzat 2023) 12.000,00 € 6.000,00 € 100,00%
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4. EXECUTAT EXERCICI ANTERIOR (2021) 

Pressupost Realitzat Realització

INGRESSOS 354.793,75 318.720,55 89,83%

IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI 91.200,00 60.677,20 66,53%

-prestacions de serveis ingresos per publicitat 40.000,00 26.617,82 66,54%

-producció programes i altres 50.000,00 33.164,00 66,33%

-ingressos google 1.200,00 895,38 74,62%

ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 253.500,00 258.043,35 101,79%

-Subvenció Ajuntament Arenys de Mar 252.000,00 252.000,00 100,00%

-imputació subvencions capital 0,00 0,00

-Subvenció Ajuntament Dinamització cultural 0,00 6.043,35

-lloguer d'instal.lacions 1.500,00 0,00 0,00%

Imputació anual subvencions de capital 10.093,75 0,00 0,00%

DESPESES 354.793,75 311.790,12 87,88%

DESPESES DE PERSONAL 261.600,42 249.204,61 95,26%

-Sous i salaris 199.087,08 189.986,54 95,43%

-Seguretat social 62.513,34 59.218,07 94,73%

-Altre despesa social 0,00 0,00

APROVISIONAMENTS 0,00 0,00

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ 83.099,58 54.217,98 65,24%

 SERVEIS EXTERIORS

-Lloguer equips oficina 1.000,00 1.098,13 109,81%

-Manteniment edifici 1.400,00 696,64 49,76%

-Manteniment maquinaria i utillatge 6.000,00 3.228,09 53,80%

-Subministraments 3.601,13 5.836,91 162,09%

-Assegurances 190,00 1.439,07 757,41%

-Estudis i treballs tècnics 0,00 3.055,85

-Serveis bancaris 270,00 346,52 128,34%

-Protocol Ràdio i actes populars 3.000,00 600,00 20,00%

-marqueting 788,45 0,00 0,00%

-Manteniment web 3.000,00 4.532,84 151,09%

-contractes publicitat 1.000,00 2.272,13 227,21%

-Altres serveis: locomoció, transports i material oficina 24.000,00 13.702,87 57,10%

-Neteja  3.500,00 3.192,00 91,20%

-fonoteca 150,00 172,88 115,25%

-marqueting 0,00 0,00 0,00%

-Dinamització cultural 3.000,00 1.978,68 65,96%

-contractes programa (La Xarxa) 32.200,00 12.065,37 37,47%
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PROVISIÓ PÈRDUES CRÈDITS COMERCIALS  0,00

 

DOTACIONS AMORTITZACIONS 10.093,75 8.367,53 82,90%

-amortització immobilitzat material 10.093,75 8.367,53 82,90%

ALTRES DESPESES FINANCERES

-Petities diferències de canvi 0,00 0,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 68cf16b8818848cdb05132dfbf15dd7f001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


EPE Ràdio Arenys 
Riera Pare Fita, 31 

Edf. Calisay 
08350 Arenys de Mar

5. PREVISIÓ EXECUTAT EXERCICI 2022 (A 30 DE NOVEMBRE DEL 2022) 

Pressupost Realitzat Realització

INGRESSOS 312.043,59 280.864,29 90,01%
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI 55.000,00 31.781,14 57,78%

-prestacions de serveis ingresos per publicitat 30.000,00 15.527,67 51,76%
-producció programes i altres 25.000,00 15.735,00 62,94%
-ingressos google 0,00 518,47

ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 250.500,00 249.083,15 99,43%
-Subvenció Ajuntament Arenys de Mar 249.000,00 249.000,00 100,00%
-imputació subvencions capital 0,00 0,00 0,00%
-Subvenció Ajuntament Dinamització cultural 0,00 0,00 0,00%
-lloguer d'instal.lacions 1.500,00 0,00 0,00%
-Altres ingressos gestió 83,15

PARTIDES FORA DE PRESSUPOST
Imputació anual subvencions de capital 6.543,59 0,00 0,00%

 
DESPESES 312.043,70 269.126,38 86,25%
DESPESES DE PERSONAL 245.073,49 209.975,69 85,68%

-Sous i salaris 186.874,32 165.368,59 88,49%
-Seguretat social 58.799,17 44.607,10 75,86%
-Altre despesa social 0,00 0,00  

APROVISIONAMENTS 0,00 0,00

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ 58.584,21 54.342,96 92,76%
 SERVEIS EXTERIORS

-Lloguer equips oficina 1.000,00 1.097,56 109,76%
-Manteniment edifici 1.500,00 1.820,65 121,38%
-Manteniment maquinaria i utillatge 8.900,00 3.568,76 40,10%
-Subministraments 4.000,00 9.682,73 242,07%
-Assegurances 1.000,00 1.107,09 110,71%
-Serveis bancaris 384,21 335,26 87,26%
-Protocol Ràdio i actes populars 1.500,00 600,00 40,00%
-marqueting i xarxes socials 6.000,00 3.000,00 50,00%
-Manteniment web 3.000,00 2.881,39 96,05%
-contractes publicitat 1.000,00 399,00 39,90%
-contractes programes (la Xarxa) 11.000,00 6.419,18 58,36%
-Altres serveis: locomoció, transports i material oficina15.000,00 10.448,76 69,66%
-Neteja  4.000,00 3.115,20 77,88%
-fonoteca 300,00 896,70 298,90%
-Dinamització cultural 0,00 0,00 0,00%
-Drets Autor 1.620,68 0,00%
-Honoraris 7.350,00 0,00%
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INTERESSOS DEUTES  15,68

DOTACIONS AMORTITZACIONS 8.386,00 4.792,05 0,00%
-amortització immobilitzat material 8.386,00 0,00 0,00%

ALTRES DESPESES FINANCERES
-Petities diferències de canvi 0,00 0,00
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6. Programa anual d’actuació, inversions i finançament 

A) OBJECTIUS ANUALS I PLURIANUALS 

Durant l’any 2023 l’objectiu és seguir estabilitzant la situació a tots els nivells per crear un projecte completa-
ment sostenible. D’aquesta manera, se seguiran aplicant reduccions importants al pressupost a partir del re-
plantejament de la despesa en funció d’un nou ordenament transversal que ha d’afectar als processos de pro-
ducció i a la renovació tecnològica, sense perdre de vista el molt important restabliment administratiu d’acord 
amb el que dictamina la Llei, per bé que s’ha pogut millorar molt en aquest aspecte en relació a l’any anterior.  

En aquest context, pren especial rellevància l’importància de renovar els equipaments informàtics, que tan im-
possibiliten encaixar el projecte dins les obligacions relatives a la Protecció de Dades com les dinàmiques inter-
nes donat que el programari (WindowsXP) està completament desfassat i impedeix tota actuació per qüestions 
de compatibilitat informàtica. En tot cas, és un procés que ja s’ha iniciat amb la compra de nous ordinadors 
amb una vida útil d’un màxim de sis anys, quan haurà de tornar a realitzar-se una nova inversió. 

Igualment, cal tenir en compte la despesa en serveis jurídics per tal d’afrontar el cas de presumpte frau detec-
tat l’any 2021 i que actualment està judicialitzat. El bufet que prepara la defensa de l’EPE Ràdio Arenys ja ha 
rebut un 40% dels seus honoraris, tal i com es va pactar al seu dia per bé que no estava pressupostat al 2022, 
mentre que el 60% s’abonarà durant el 2023. Sent coneixedors d’aquesta circumstància, en aquesta ocasió sí 
s’integra l’import pendent de pagament en el present document. 

      B) INVERSIONS DURANT L’EXERCICI I FORMA DE FINANÇAMENT 
     
 Les inversions de la EPE Ràdio Arenys és centren en el seu inmobilitzat material i estan orientades a millorar les 
 condicions d’explotació del servei. Aquestes millores es duran a terme amb l’objectiu de mantenir i potenciar 
 l’eficàcia, la productivitat de la plantilla, l’eficient prestació del servei i el compliment de la normativa legal vi
 gent. 

 L’any 2023, de fet, serà força important pel que fa a inversió perquè es renovaran els ordinadors de Control 1 i 
 Control 2 per un cost de 4.000 euros i es reformaran els estudis 1 i 2 per un cost de 12.000 euros. 

 Aquesta inversió es finançarà amb fons aportats per l’ajuntament d’Arenys de Mar. La previsió d’aportació per 
 inversió pel pressupost 2023 és de 12.000 €, mentre que també s’utilitzarà el romanent de l’immobilitzat no 
 consumit durant l’any 2022 i que ascendia a 6.000 euros més, que s’utilitzaran en l’adquisició dels dos ordi
 nadors de control i entre 2 i 4 híbrids telefònics, la qual cosa ens permetrà aplicar un estalvi molt important en 
 serveis de telefonia, que ja no seran necessaris. 

 Aquesta previsió reflecteix la reforma estructural dels Estudis 1 i 2 per un cost de 12.000 euros després que les 
 parets s’hagin desenganxat en el darrer tram del 2022, tot oferint una molt mala imatge pública, al marge 
 d’empitjorar la qualitat del so, doncs ara mateix els estudis ni estan ben insonoritzats ni absorbeixen l’ona com 
 haurien, rebotant i generant una mala qualitat d’antena en tots continguts enregistrats als esmentats estudis. 

 Igualment, s’hauran de substituir els dos ordinadors de Control 1 i 2, que ja no són capaços de suportar el pro
 gramari i han deixat de ser compatibles amb l’intranet de la XAL després de la seva renovació. Sense  
 ordinadors compatibles i amb accés al programari resultarà impossible garantir el servei d’emissió, sense obli
 dar que el servei  es pot veure completament interromput en cas de nova avaria tècnica. 

C) RELACIÓ D’OBJECTIUS A ASSOLIR I RENDES A GENERAR 

  
Objectius: 
 - Mantenir una programació pròpia d’entre 8 i 10 hores diàries a l’emissora municipal Ràdio Arenys. 
 - Dinamitzar el web de Ràdio Arenys i millorar la seva capacitat mitjançant un servidor exterior. 
 - Fomentar la informació relativa a Arenys de Mar a nivell local i nacional a través dels continguts servits a la 
 XAL per la seva posterior distribució pel territori català. 
 - Foment i agilització de l’economia local tot aportant valor als anunciants i comerç de la vil·la tot apuntalant el 
 valor afegit dels serveis. 

INVERSIONS 2023 12.000,00€

Insonorització estudis 1 i 2 12.000,00€

FINANÇAMENT INVERSIONS 12.000,00€

                     -Aportació capital Ajuntament 12.000,00€

                     -Aportació capital propi
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 - Per tant, és fonamental un replantejament dels continguts i, més especialment, de la seva distribució a través 
 de les Xarxes Socials amb l’objectiu últim d’augmentar la quota mediàtica i, en conseqüència, dels ingressos 
 generats a partir d’una publicitat que generi el més elevat grau de satisfacció possible. 
 - Augmentar la capacitat de les instal·lacions per acollir i alumnes i realitzar formació. 

Rendes: 
a. Explotació del servei (Publicitat, venta notícies i continguts patrocinats, pro-

grames). 
b. Explotació instal·lacions (Lloguer estudis d’enregistrament). 
c. Serveis a tercers (Enregistraments audiovisuals). 
d. Explotació de continguts (Canal Youtube i Programa Adsense de Google). 
e. Explotació dels serveis a la Xarxa de Comunicació Local. 

D) MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS A REALITZAR 

El pressupost global de l’emissora es redueix en un 1% respecte al 2022. Aquesta mesura es produeix en un context de 
replantejament del servei públic per ajustar-lo a les necessitats de la comunicació de masses del segle XXI. Després de 
reduir la plantilla l’any 2021 i, com a conseqüència, també el replantejament de l’oferta de servei públic d’informació i 
entreteniment radiofònic. 

Així, s’ha millorat el perfil de l’agent comercial que gestiona els comptes per tal d’incrementar els ingressos, una situació 
que, combinada amb l’abaratiment dels costos de determinats serveis ha de permetre realitzar contractació temporal, 
quan s’escaigui i recuperar la quota mediàtica perduda durant temporades anteriors. En resum, es podrà fer més amb 
menys. 

El cost salarial brut serà real aquest 2023 després de realitzar dos concursos públics de contractació i poder completar la 
plantilla, la qual cosa suposa una molt bona notícia en termes d’activitat professional, per bé que segueix sent impres-
cindible realitzar un concurs públic per tal de gaudir d’una Borsa de Treball de redactors que puguin substituir als treba-
lladors durant els períodes de vacances i/o en absències per malaltia. Igualment, també seria força important realitzar 
una licitació per tal d’externalitzar el manteniment dels aparells tècnics i centralitzar-ho en una sola empresa, circums-
tància que permetria augmentar l’efectivitat de les actuacions de l’EPE Ràdio Arenys i abaratir els costos. 

Les activitats a realitzar durant el 2023 són: 

f. Programació de Ràdio Arenys 2023-2024. 
g. Consolidació de la web i de la ràdio a la carta com a mitjà de comunicació 

local de referència i connexió d’aquesta amb les xarxes socials per tal de mi-
llorar la seva connectivitat. 

h. Dinamització de la vessant social de l’EPE Ràdio Arenys com a eina de parti-
cipació i punt de trobada de les diferents entitats de la vila. 

i. Introducció de noves formes de comunicació tot aprofitant els canals trans-
mèdia que permet la distribució a través de les xarxes socials. 

j. Foment i suport de les activitats culturals locals. (Teatre, música, dansa, lite-
ratura, audiovisual...) 

k. Consolidació de la participació de Ràdio Arenys en la programació de La Xar-
xa a través dels diferents programes en els que hi ha presència de continguts 
de la nosatra emissora.  

l. Adeqüació de la web de Ràdio Arenys a la normativa vigent en referència a la 
transparència. 

m. Creació d’una nova via de finançament a partir del replantejament, ja realit-
zat a nivell tècnic, i els seus usos de l’Estudi 3. 

Per a poder dur a terme totes aquestes activitats és necessari el pressupost presentat, tant pel que fa a despesa corrent 
com a despesa de personal. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 68cf16b8818848cdb05132dfbf15dd7f001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


EPE Ràdio Arenys 
Riera Pare Fita, 31 

Edf. Calisay 
08350 Arenys de Mar

7. QUADRE DE TARIFES PUBLICITÀRIES PREVIST 

Vistes les dificultats per vendre publicitat i la davallada d’ingressos es mantenen les mateixes tarifes que el 2020.  

PROGRAMES PASSIS PATROCINIS

CONSERVES 
SINERA (9:00 A 
10:00)

FRANJA F 3€

TOT A L’HORA 
(10:00 A 13:00)

FRANJA F 3€ SECCIONS DIARIES FRANJA B 
120 €

SECCIONS SETMANALS FRANJA A 25 €

MUSICALS FRANJA G 2€ DIARI FRANJA B 
120 €

 

DE DE 16:00 A 17:00- FRANJA G 2€ PER PROGRAMA  FRANJA A 
25€

DILLUNS  
A

 (17:00 A 19:00) FRANJA F 3€ SECCIONS DIARIES FRANJA B 
120 €

DIVENDRE
S

SECCIONS SETMANALS FRANJA A 25 €

DE 20:00 A 22:00- FRANJA G 2€ PER PROGRAMA FRANJA A 
25€

INFORMATIU

MIGDIA I NIT - FRANJA C 6€ SECCIONS DIARIES FRANJA A 
150 €

A PRIMERA PLANA-
(9:00 A 10)

FRANJA F 3€ SETMANALS FRANJA A 25 €

DISSABTE 10:00 A 13:30) FRANJA E 4€ SETMANALS FRANJA A 25 €

DE 15:00 A 00:00 FRANJA G 2€ PER PROGRAMA  FRANJA A 
25€

DIUMENGE DE 9:00 A 11:30 FRANJA F 3€ SETMANALS FRANJA A 25 €

EL DOMINICAL FRANJA B 8€ SETMANAL FRANJA A 25€
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Lloguer estudis de Ràdio Arenys. – 30€ / hora 
Còpies cd/dvd de programes o videos de Ràdio Arenys                         - 10 € menys de 15 uts.  
        -   6 € més de 15 uts. 

BANNER WEB: 40€ /MENSUALS

PRODUCCIÓ FALCA  30€  
PRODUCCIÓ BANNER WEB 20€ 
(sense cost, si el contracte és 
superior a 6 mesos)
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8. Annex: PLANTILLA 

Catàleg de Llocs de Treball 

Plantilla 

TOTAL PLACES LABORALS:  10 
OCUPADES:     1 
VACANTS:    9 (9 PLACES OCUPADES INTERINAMENT - CONTRACTE INDEFINIT NO FIX)

PLACES CATEGORIA

GRUP 
ASSIMIL

. OCUPADA VACANT

1 DIRECTOR A1 0 1

5 TÈCNICS REDACTORS A1 0 5

3 TÈCNICS AUXILIARS C1 1 2

1 AUXILIAR ADMINISTRATIU C2 0 1

Treballador/a DEDICACIÓ SALARI ANY PAGA ANUAL S.SOCIAL ANY TOTAL ANUAL
Redactor 40H 20.503,73 3.436,74 7.517,31 31.457,78
Redactor 40H 21.237,55 3.489,51 7.764,30 32.491,36
Redactor 40H 21.604,46 3.542,40 7.896,11 33.042,97
Redactor 20H 9.701,50 1.612,78 3.552,68 14.866,96
Redactor 25H 13.044,15 2.148,07 4.770,36 19.962,58
Tècnic de so 40H 16.999,83 2.572,67 6.145,76 25.718,26
Tècnic de so 25H 9.480,72 1.574,89 3.471,46 14.527,07
Tècnic de so 15H 5.550,87 925,21 2.033,49 8.509,56
Aux. Admin. 35H 16.550,76 2.462,71 5.970,23 24.983,69
Director 40H 31.571,15 5.261,94 11.565,59 48.398,68
TOTAL 166.244,71 27.026,91 60.687,29 253.958,91
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