
 
 
 
 
 
ACTA de la 3ª REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP  VILA  OLÍMPICA  
CURS 2010-2011 
Data: 15 de novembre de 2010, de 21:30 a 24:30 
Lloc : Local de l’AMPA 
 
Assistents 

President: Joan Altés 
Vicepresidenta: Mònica Rodriguez 
Tresorer, Yann Barlerin, en conferència telefònica 
Secretària: Marisa García 
 
Comissions: 
Nicole Niess (Vocal Festes), Eva Mauri 
Belen Espinós (Vocal Extraescolars) 
Carmina Wiegerinck (Vocal Sostenibilitat) 
Cristina Vivas (Vocal Rua de Carnestoltes) 
Albert Girona (Vocal Comunicació) 
(Camí Escolar ) Disculpa la seva assistència 
(Alimentació) Disculpen la seva assistència 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. ASSEMBLEA ANUAL AMPA 
Tancament pressupost curs 2009-2010 
Pressupost curs 2010-2011 
Memòria curs 2009-2010 

2. ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 
3. COMISSIONS 

Comissió extraescolars 
Comissió camí escolar 

 
La Reunió es celebra al local de l’AMPA on s’han instal·lat uns nous armaris i s’ha 
endreçat tot el material que hi havia amb l’objectiu de permetre un us més racional i 
intensiu de la sala. La Junta agraeix els treballs promoguts per la vocal de la Comissió de 
Festes i la col·laboració de tothom qui ho ha fet possible. 
 
 

1. ASSEMBLEA ANUAL AMPA 
 

Tancament pressupost curs 2008-09 i Pressupost curs  2010-2011 

El Tresorer esta fora de Barcelona però ens explica per conferencia telefònica amb 
altaveu tant el tancament pressupost del curs 2009-2010, com el pressupost pel curs 
2010-2011 segons la memòria que ha redactat a on detalla el llistat d’activitats de 
seguiment de que s’encarrega L’explicació del tancament i el pressupost del curs vinent 
s’inclourà a la memòria gral. de l’AMPA que es distribuirà el dia de l’Assemblea del dijous 
25 de novembre. 



En referència a les activitats organitzades per l’AMPA, el pressupost del curs 2010-2011 
reflexa la davallada dels ingressos d’activitats extraescolars degut a la davallada del 15% 
dels nens i nenes que fan activitats respecte del curs anterior. 

En relació a les activitats organitzades per l’escola, de les que l’AMPA s’encarrega de la 
gestió del cobrament, destaca l’augment  dels costos del concepte sortides, lligat a 
l’increment general del numero de sortides,  de  que es faran més desplaçaments fora del 
barri que s’han de fer amb autocar i de les necessitats d’acompanyament als nens 
d’educació especial.  

Acords de la Junta en relació al pressupost a presentar a l’Assemblea:  

• Reservar un fons de maniobra no inferior del voltant d’un mes d’activitat (uns 
50.000€ aprox.)  

• Fer constar a la memòria el saldo del compte corrent de l'AMPA a Caixa Penedès 
a data de tancament de l‘exercici per poder-ho explicar adequadament a 
l’Assemblea.  

• Afegir una línia més al pressupost del curs vinent per a la Comissió Rua de 
Carnestoltes amb un import de 780€  

 
• Pel pressupost del curs 2010-2011, només considerar que es cobrarà el 50% de 

les subvencions demanades els cursos 2008-09 i 2009-10 i encara pendents de 
cobrament . Tampoc es considera comptabilitzar la subvenció d’activitats 
extraescolars corresponent a aquest curs i que es va demanar el passat mes de 
juny. Davant de les continues restriccions i reajustaments dels imports que es 
cobren, es tria treballar amb una hipòtesis més conservadora. Si les subvencions 
s’arribessin a cobrar en la seva totalitat, hi haurà un augment del fons de 
maniobra. 

 
• Respecte de la comissió dels rebuts bancaris que gira l’AMPA, l’associació es farà 

càrrec de l’import (1.485€, estimats en base a 450 rebuts i 0,30€ per rebut) en 
l’apartat d’activitats desenvolupades per l’AMPA. Els rebuts es generen per nen i 
no per numero de compte bancari. No es poden unificar els rebuts per famílies per 
temes tècnics, bàsicament pel numero de línies (màxim 8) que necessita l’aplicació 
informàtica que s’utilitza actualment, facilitada per caixa Penedès. 

 
• Continuar parlant amb les entitats del barri per trobar un compte bancari amb millor 

condicions. 
 
• Repassar el pressupost de la comissió de Festes per quadrar les despeses 

comptabilitzades i els ingressos per venda de samarretes 
 

La Junta valora molt positivament la feina realitzada pel Tresorer i el disposar d’un 
document on s’explica i detalla exhaustivament el destí dels diners que recapta 
l’Associació, en la mateixa línia engegada pels anteriors responsables de Tresoreria. 
 
Respecte de la Memòria de l’AMPA, es valida l’estructura de l’índex i s’acorda que les 
comissions que ho considerin oportú aportin propostes de millora pel curs vinent. 
 



Es comenta que la “newsletter” no arriba a totes les famílies, per tant es possible que 
moltes famílies no hagin rebut la convocatòria de l’Assemblea . Es farà arribar la carta a la 
Carme perquè es distribueixi per motxilles en format paper. 
 
En referència a la relació d’activitats de cada Comissió i de cada membre de la Junta, 
s’acorda es prepararà una carpeta que custodiarà la Carme i que estarà a disposició dels 
interessats. 
 
 

2. CONSELL ESCOLAR 
 
El President ens informa de que aquest mes de novembre es celebraran eleccions al 
Consell Escolar entre els dies 22 i 26 per a renovar la meitat dels pares i mares 
representants. 
S’acorda reenviar via delegats la convocatòria de la sessió de formació sobre el tema que 
organitza la FaPaC adreçada als pares i mares interessats, que es farà el dimarts  dia 23 
de novembre a les 18,30h a la seu de FaPaC amb una durada de dues hores. 
 
 

3- COMISSIONS 
Comissió Extraescolars 
La vocal exposa la sol·licitud de les famílies de dos nens que volen compartir l’activitat de 
plàstica, un dia un nen i l’altre dia un altre nen, per tal de repartir la quota. Es sotmet a 
votació sent el resultat per unanimitat no aprovar la demanda per tal de no crear cap 
precedent d’autoritzar aquest tipus de pràctiques. 
 
Comissió Camí Escolar 
La Vocal ha disculpat la seva assistència però ens ha transmès el text que es reprodueix 
a continuació: 
 
- Dissabte 13/11 es va inaugurar oficialment la 2a fase del Camí Escolar del Poblenou, 
(escoles La Mar Bella, Arenal de Llevant, Pere IV, Grèvol, Acàcies, Voramar, El Xalet de 
la Paperera, La Llacuna i Fluvià), amb 3 rues que van confluir a la Rambla de Poblenou i 
amb una festa al Parc de Poblenou amb parlaments dels polítics, directors d'escola, 
famílies, i nens de les escoles. 
Al final es va lliurar una còpia del DVD als nens que varen participar a la gravació del 
vídeo "El camí escolar dels nens", 16 dels quals eren del CEIP Vila Olímpica. 
 
- La comissió del Camí escolar va parlar amb la directora per donar continuïtat al projecte 
a l'escola, ( xerrada als nens de 3r, conferència als nens de 5é aprofitant que estudien la 
conferència...) La Rosa M. va prendre nota i estudiarà com podríem fer-lo. 
 
 
El President aixeca la sessió a les 00:30 hores. 
 
 
Signat, la secretària 
Marisa García 

Vist i plau 
El President 
Joan Altes 


