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ACTA 1ª REUNIÓ  JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP VILA OLÍMP ICA CURS 2010-11 
 

 
Data: 20 de setembre de 2010, de 21:30 a 24:00 
 
Lloc : Hotel @Icaria.bcn 
 
Assistents   
President: Joan Altés  
Vicepresidenta: Mònica Rodriguez 
Tresorer: Yann Barlerin 
Secretària: Marisa García 
 
Comissions: 
Nicole Niess (Vocal Festes) i Eva Mauri 
Albert Girona (Vocal Comunicació)  
Belen Espinós (Vocal Extraescolars)  
Teresa Segura (Vocal Camí Escolar)  
(Alimentació) Laura Benitez i Marta Mauri 
(Sostenibilitat) disculpa la seva assistència 
(XJT)  
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. APROVACIÓ QUOTES EXTRAESCOLARS  
2. SEGUIMENT DEL PRESSUPOST CURS 2010-2011 
3. ALTRES TEMES  

 
S’incorpora a la Junta d’avui l’Eva Mauri, mare de Paula (5ºA), Alexa (3ºB) i Lukas (P5A), què es 
farà càrrec de la Comissió de Festes l’any vinent.  
 
 

1. APROVACIÓ QUOTES EXTRAESCOLARS CURS 2010-2011 
 
La Vocal d’Extraescolars ens explica que, juntament amb la Carme (la Secretaria de 
l’AMPA), han acabat d'enllestir els grups i els horaris de les activitats extraescolars del 
present curs. Els preus definitius que s’aprovaran en Junta d’avui és penjaran a la Web i 
també s’enviaran les domiciliacions el mes d’octubre (les quotes d’extraescolars es 
paguen d’octubre a juny) .  
 
 
Inscripcions 
Hi ha hagut una davallada del 15% dels nens i nenes que fan activitats respecte del curs 
anterior (hi havia  621 i aquest any 529). Un mateix nen/a pot fer més d'una activitat. 
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Ajustos en l’organització dels grups 
S’han reduït de 6 a 5 els grups de Teatre.  
S'ha eliminat l’activitat “escacs” de 6è (els divendres), perquè només es van apuntar 2 
nens/es 
S’ha organitzat un únic grup de Dansa pels cursos de 1r, 2n i 3r, un dia a la setmana, ja 
que nomes hi ha hagut 6 inscripcions. 
 
 
Despeses de Consergeria :  
Des de 2008, per poder pagar el servei de consergeria que ens facilita Serveis d’Esplai 
durant les hores d'activitats extraescolars (3h diàries de 16h a 19h), es cobren 2,5 € (a 
multiplicar per 9 mesos) per nen/a i per activitat realitzada  
 
Aquest any, els honoraris són de 11.113,73€. Per tant amb els 2,5€ per nen/activitat es 
compensarà aquesta quantitat. 
 
 
Inici de les activitats: 
Totes les activitat han avançat el seu inici a la setmana del 20 al 24 de setembre , llevat 
de l'anglès del British Council (5è i 6è curs) que començarà el dia 5 d'octubre per arribar a 
les 60h contractades). 
 
Aquest avançament s’ha fet en substitució de la setmana blanca (del 11 al17 de març), en 
la que no es faran activitats extraescolars, llevat de natació 
 
D’aquesta forma començar l’activitat natació el dia 20 ha suposat que s’hagi de cobrar a 
les famílies 6,50€ corresponents el mes de setembre. No cal afegir despeses de 
monitoratge i d'autocar, perquè aquestes sí que és substitueixen per les de la setmana 
blanca. Això vol dir que durant la setmana blanca, els nens que facin nataci ó hauran 
d’anar pels seus propis mitjans  perquè no n’hi haurà ni monitors de l'escola ni autocar. 
S’acorda carregar aquest import de 6,5€ repartit als 9 rebuts mensual de l’activitat. 
 
 
Quotes pel curs 2010-2011 
 
La Junta aprova per unanimitat les quotes pel curs 2010-2011 que es relacionen al quadre 
adjunt: 
 

Serveis d'esplai : S’aplicarà una pujada del 1,5%, d’acord amb la seva demanda, 
llevat de les activitats de ludoteca i informàtica de les que no s’incrementa la quota. 
 
CET 10:  No s’incrementen les quotes  
 
Natació : No hi ha augment però es repercuteix l’import de 6,5€ del mes de 
setembre en 9 mensualitats, el que suposa un increment del 1,5%. 
  
Teatre : S’aplicarà una pujada del 4,8%  
 
Anglès del British Council :. S’aplicarà una pujada del 1,3%. El rebut mensual per 
nen passarà de 79€ a 80€. Malgrat l’empresa aplicarà una pujada del 4% a les 
quotes, per l’experiència del curs anterior, no cal carregar-ho a les famílies, ja que 
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l’activitat queda econòmicament coberta i a més a més no hi haurà baixes perquè 
el compromís amb les famílies és per a tot el curs. 
 
Dansa: S’aplicarà una pujada del 1,6 % El grup de 1r, 2n i 3r, que només fan 1 dia, 
pagarà la meitat aportant per a consergeria, 1,25€ en lloc dels 2,5€. 
 
Musica : Es van pactar els preus amb la nova empresa a finals del curs passat. 

 

PROVEIDOR 
 
CURS 

 
2009-10 (€) 

 
2010-11 (€) INCREMENT 

Serveis d'esplai:  
 
Ludoteca 

   
  

  
5 dies matí o tarda fixos  31,5 31,5 

0,0% 

  
Dies solts fixos matí o tarda  8,5 8,5 

0,0% 

  
Un dia solt. 4 4 

0,0% 

Serveis d'esplai:  
Tastaolletes (2 dies). 20,6 20,9 

1,5% 

Serveis d'esplai:  
Tastaolletes esport 20,6 20,9 

1,5% 

Serveis d'esplai:  
Tastaolletes plàstica  20,6 20,9 

1,5% 

Serveis d'esplai:  
Plàstica (primària) 20,6 20,9 

1,5% 

Serveis d'esplai:  
Informàtica (1 dia)  15 15 

0,0% 

Serveis d'esplai:  
Anglès  30 30 

0,0% 

British Council 
Anglès 5è i 6è 79 80 

1,3% 

Club Natació Atlètic 
Natació  40,5 41,1 

1,5% 

Barceloneta: 
1r curs subvencionada  27,4 27,8 

1,5% 

Escola de dansa nau: 
Dansa  32,1 32,60 (*) 

1,6% 

CET 10  
Patinatge  24 24 

0,0% 

CET 10  
Hoquei  36,4 36,4 

0,0% 

CET 10  
Hoquei (quota competició) 6,4 6,4 

0,0% 

CET 10  
Escacs (1 dia)  16 16 

0,0% 

CET 10  
Iniciació esport (1 dia) 13,26 13,5 

1,8% 

CET 10  
Bàsquet 20,91 20,91 

0,0% 

 
Teatre  36,72 38,5 

4,8% 

Esclat 
Llenguatge musical  53 53 

 

Esclat 
Llenguatge musical (2n germà)  45,19 45,19 

 

(*) El grup de dijous (1r, 2n i 3r) 16,30€    

 
 
Activitats extraescolars durant la setmana blanca, 
La única que els nens/es podran fer serà la de natació, ja que l’empresa s’ha negat a fer 
activitat la setmana del 20-23 de setembre en lloc de la de la setmana blanca.  
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2. SEGUIMENT DEL PRESSUPOST CURS 2010-2011 
 
Impost de Societats (IS). 
El Tresorer va lliurar a l’Administració d’Hisenda el document IS 2008-2009 (amb segell 
del 27/07/2010) 
 
 
Tancament 2009-10 
El Tresorer ens explica que a finals del mes de juliol, amb els moviments de compte 
estabilitzats, va finalitzar juntament amb la Carme tant la reconciliació Bancària con la 
reconciliació de Caixa del pressupost del curs 2009-10.  
 
S’han realitzat 3 Ingressos al compte bancari corresponents als excedents de caixa. 
S’esperarà unes setmanes més (finals d’octubre) per assegurar que tots els moviments de 
l’exercici 2009-10 s’hagin tingut en compte (per exemple possibles reclamacions 
provinents de proveïdors) 
 
El Tresorer demana a la Junta si hi ha alguna despesa a priori pendent corresponent al 
curs finalitzat. La resposta és negativa. 
 
 
Estat del pressupost 
 
Per a preparar el pressupost del present curs a presentar a l’Assemblea, està  pendent  la 
reunió amb l’equip directiu, on es concretaran les aportacions de l’AMPA a l’escola. La 
vicepresidenta demanarà a la Directora que convoqui aquesta reunió abans de la propera 
Junta. 
 
 
Fons de maniobra 
El President recorda que l’Associació ha de mantenir un excedent proporcional a l’import 
del pressupost anual, per poder fer front a qualsevol imprevist. Cal concretar aquest 
percentatge i proposar la reinversió dels excedents per poder donar compte a 
l’assemblea. 
 
 
Relacions amb Caixa Penedès 
S’ha sol·licitat la baixa del compte bancari inutilitzat (la tipificada "C.E.")  
 
El Tresorer té previst fer un estudi de mercat bancari al barri per determinar si les 
comissions de gestió que ens estan carregant des del mes de maig son abusives. Es 
tracta de 0,30€ por rebut / 0,50€ per devolució / 6€ de despeses de manteniment per 
trimestre, el que totalitza uns 2.500 € /any. 
  
Queda pendent decidir si aquestes possibles despeses les hauria d'assumir l'AMPA o bé 
repercutir-les a les famílies als rebuts mensuals en concepte de gestió bancària. 
 
 
Subvencions 
Acollida 2010-11: estan tancats els imports en 758,98€ (anticipo) + 1.636,14€ 
(complementaria). 
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Extraescolars : Resta pendent consultar amb l’Institut Municipal d’Educació l’estat de les 
liquidacions (períodes liquidats/importes a liquidar), informació clau tant per al tancament 
del curs com pel pressupost del curs 2010-2011.  
 
Un problema que sempre s’arrossega en els pressupostos anuals és que les subvencions 
arriben fora del termini del curs, arriben fraccionades, o fins i tot no hi arriben.  
 
 
 

3. ALTRES TEMES 
 
 
Local de l’AMPA 
A començaments del mes de juliol va haver una demanda de la directora de la Mar Xica, 
canalitzada per l’Itziar, una mare de la Comissió camí Escolar, de que les mestres de 
l’escola bressol poguessin utilitzar la sala de l'AMPA per fer les reunions amb els pares, 
concretant els dies i hores d’utilització.  
 
Es comenta a la Junta que la sala és propietat de l’escola, que té l’ús cedit a l’AMPA. Que 
en qualsevol cas caldria l’acord de la Direcció del CEIP, ja que es l’escola qui es fa càrrec 
de la llum, la calefacció i la neteja. També es comenta que l’escola bressol disposa 
d’espais a tal fi. En qualsevol cas la Junta està d’acord en que al marge de que es 
permetés que s’utilitzés la sala, caldria endreçar-la i tenir uns armaris amb clau, ja que 
tant la Comissió de Festes com la secretaria de l’AMPA tenen allà coses 
emmagatzemades (entre d’altres coses les samarretes sobrants i les carpetes de l'AMPA). 
 
 
Carnestoltes. 
La Vicepresidenta aporta el pressupost de participació en la rua del Carnestoltes del barri 
del Poble Nou pel proper any, per un import de 800€. A la propera Junta assistirà la mare 
promotora, Cristina Vivas, que ens explicarà l’activitat que preparen. 
 
 
El President aixeca la sessió a les 24:10 hores. 
 
 
S’acorda que la propera Junta es celebrarà el dilluns 18 d’octubre. 
 
 
 
Signat, la Secretària  
 
 
Marisa García 

Vist i plau 
 
 
 

       El President 
       Joan Altes 
 


