
ACTA REUNIÓ DE JUNTA DE 17 DE FEBRER DE 2015 

!
!

Assistents: Vicepresidenta: Maria Lluïsa Quetgles, tresorera: Maribel Gómez, 
secretària: Mercè García-Amorena, vocals: Jose Gómez, Lluís Barceló, Encarna 
Quetgles, Antònia Riera, Maribel Borràs, Cati Fiol, Esther Salom. 

!
1.- Jornades família i escola. 

6 i 7 de març. Passarem l’enquesta als pares en paper, ja que d’aquesta manera no 
queda ningú exclòs. Les jornades seran pràctiques, i es treballarà a partir dels 
resultats de les enquestes.  

2.- Pacte per l’educació. 

Hi ha molta feina feta per part dels grups que l’han elaborat. A l’assemblea de 
dilluns parlarem del document. 

3.- Projecte “Llegim en família”. Pendent acabar de mirar la informació que hi ha.  

4.- Ens hem reunit amb Esquerra Oberta i amb PSOE per exposar necessitats de les 
famílies. Els punts que hem presentat són: (adjunt el document complert) 

• Blindatge de la 2a línia d’ Educació Infantil al CEIP Mestre Colom. 
• Participació dels pares i mares en la definició i execució del projecte 

d’Escola nova. 
• Les APIMA dels CEIP Mestre Colom i Gaspar Sabater de Palmayola 

proposem conjuntament que s'estudiï la viabilitat d'implantar un 
Institut dins del terme municipal de Bunyola. 

• Incrementar el suport econòmic a les mesures de conciliació de vida 
familiar i laboral dels pares i mares. Aprofitant la pròxima inauguració 
de les noves piscines municipals, proposam el desenvolupament d'unes 
colònies d'estiu de dia (sense pernoctació) en un horari similar a 
l'escolar. !

Estem pendents de reunir-nos amb el PP quan ens ho diguin. !
5.- Demanarem per anar al darrer plenari de l’Ajuntament per exposar la proposta de 
que es valori la possibilitat d’estudiar la viabilitat de cercar un solar per fer un 
institut. 

6.- Hem demanat a la Conselleria que se’ns tingui en compte com a APIMA pel 
projecte d’escola nova. 

Aquest és el link de la licitació del projecte de remodelació de l’escola: 
http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?
id=31310&idOrganoContratacion=2744&pagina&idi=ca&idTipoContrato=SERVICIO&baj
a&idEstadoLicitacion=TPOT 

7.- Impost de societats. 

http://www.plataformadecontractacio.caib.es/licitacion.jsp?id=31310&idorganocontratacion=2744&pagina&idi=ca&idtipocontrato=servicio&baja&idestadolicitacion=tpot


A partir de l’any que ve s’haurà de fer (les entitats sense ànim de lucre no n’estaran 
exemptes), ja amb les dades d’aquest any. S’ha de dur la comptabilitat de forma 
molt acurada, guardant totes les factures. 

8.- De cara al curs vinent extermalitzarem la gestió d’extraescolars i escola 
matinera, sempre que es tracti d’una empresa que garanteixi un servei i una qualitat 
adequats. 
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Maria Lluïsa Quetgles      Mercè García-Amorena 

Vicepresidenta       Secretària


