
ACTA REUNIÓ DE JUNTA DE 30 D’OCTUBRE DE 2014 !!!
Assistents: Presidenta: Glòria Brunet, vicepresidenta: Maria Lluïsa Quetgles, 
tresorera: Maribel Gómez, secretària: Mercè García-Amorena, vocals:  José Gómez, 
Maribel Borràs, Antònia Riera, Lluïs Barceló. !!
1.- Fumigació !
Queda demostrat amb el mapa correcte que l’avioneta va passar per damunt el pati 
d’infantil de l’escola de Bunyola; a més aquell dia, segons AEMED, va fer vent. 
Aquesta substància, el “dimidin oleoso B”, és oliosa, i per tant amb molt poc vent 
pot desplaçar-se molt de la trajectòria prevista. Per agafar bolets pot quedar a terra 
3 setmanes el producte.  
Contactarem amb l’ajuntament amb la idea de transmetre la nostra preocupació pels 
fets ocorreguts, no sols en relació amb els nostres fills, sino també per l’efecte que 
pugui tenir damunt les persones que passegin per la comuna, boletaries, en les 3 
setmanes següents. 
Recolzarem la reclamació de l’escola. 
Contactarem amb el GOB !
2.- Camí escolar !
Demà es comentarà el tema amb l’escola. Hi hauria una proposta de començar els 
dimecres amb el camí escolar per veure com funciona. !
3.- Extraescolars !
S’anulen activitats de 17-18h. Es farà jornada portes obertes. 
Hi ha nins que assisteixen a extraescolars sense tenir noltros constància de que 
estiguin inscrits! A més hi ha famílies que en inscriure els seus fills no han posat els 
noms dels nins, sino els seus. 
Mirarem si ens podem acollir a un conveni per tema extraescolars. !
4.- Tresoreria !
Matinera: El mes de setembre es cobrarà mig mes, ja que no és possible 
individualitzar tants casos diferents. 
El material per activitats tipus manualitats l’han de pagar els pares. 
S’ha de passar mails als usuaris de matinera i extraescolars de maig i juny del curs 
passat perquè els rebuts no es varen arribar a passar, així com els rebuts que l’any 
passat varen ser retornats. 
Saldo actual: 13 529,39 euros. !!!!!!
Glòria Brunet        M e r c è G a r c í a -
Amorena 
Presidenta        Secretària.


