
           ACTA 1/2019 
 

A Vinalesa, a les 19:00 hores del dia 27 de març de 2019, es reuneix la Junta 
Rectora de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pere Bas de Vinalesa, en el seu 
domicili social, carrer La Fàbrica nº 1 de Vinalesa, amb l’assistència dels següents 
Patrons: 

 
Presidenta: Alba Cataluña Peydro 
Vocals:  Mª. Pilar Ferriol Bruixola  

Vicent Lluis Llopis Cataluña 
Mª. Del Carmen Rodrigo Lluch 
Ferran Pardo Llopis i 
Mª. Dolores Revert García  

  Secretari: Francesc Ample Blat 
   

Excusa la seua assistència:  Antonio Polo Gumbau  
 
 

 Els assumptes a tractar en la reunió han sigut els inclosos en l’Ordre del Dia de la 
convocatòria, lliurada dins del termini i en la forma escaient a tots els Patrons. 

 
Punt Primer.- Lectura, i aprovació si escau, de l'acta corresponent a la reunió 

anterior.  
Oberta la reunió per la Presidenta, i conegut el contingut de l’acta de l’última 

reunió, els Patrons aproven l’acta per unanimitat. 
 

Punt Segon.-  Estudi, i aprovació si escau, de les propostes per a la renovació 
del Contracte de Gestió del Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa, entre la Fundació Pere 
Bas i l’empresa Gestió Sociosanitària al Mediterrani, S.L.  

Una vegada revisat l’esborrany que ha presentat l’empresa Gesmed, els Patrons 
fan algunes aportacions, que són acceptades per la representant de Gesmed present en la 
reunió, per a incloure-les en el Contracte de Gestió definitiu. La Presidenta i els dos 
representants de Gesmed fixaran dia i hora per a la signatura del Contracte. 

 
 
Punt Tercer.-  Estudi, i aprovació si escau, de diferents pressupostos dintre del 

Pla de Manteniment del Centre de Dia Pere Bas. 
  

 El Director del Centre de Dia informa als Patrons de les diferents necessitats. 
Cal arreglar la caldera de gas natural, els mecanismes de l’energia solar i les goteres. 
També cal fer algunes reformes d’obra, de pintura, de fontaneria i d’electricitat, en 
general. 
 I presenta els pressupostos que ha sol·licitat a diferents empreses, i que són els 
següents:  

- Obra, fontaneria i electricitat: 10.288,63 € 
- Pintura, sols barrat i reixat exterior: 1.618,00 € sense IVA 
- Reparacions revisions BT: 1.075,69 



- Reparació Caldera Gas Natural: 705,89 € 
- Correctius en Sistema Solar: 3.030,92 € 

  De moment: 16.719,13 € 
  

Els Patrons també consideren oportú demanar un pressupost per tal d’arreglar la 
porta de ferro d’entrada al Centre de Dia. 

 Encara falten alguns pressupostos (sorolls aire condicionat, etc) 
Fer tot el necessari,  

 
S’aprova per unanimitat realitzar totes les obres d’aquest Pla de Manteniment, i 

fer tot allò que siga necessari per tal de que els usuaris i els treballadors estiguin en les 
millors condicions possibles.  
  

Punt Quart.- Informació sobre el manament de pagament a favor de la Fundació, 
corresponent a les costes processals aprovades per la Secció 8ª de l’Audiència Provincial de 
València en el recurs d’apel·lació nº 3/2015, interposat per ROVER ALCISA INMOBILIARIA, 
SLU. Informació dels pagaments a l’Advocat i al Procurador de la Fundació. 
  

El Secretari informa dels Manaments de Pagament que el Ministeri de Justícia 
ha ordenat a favor de la Fundació. 

El resum de tot el procés, fins ara, és el següent: 
1º.- 10/09/2018 24.200,00 €  

 2º.- 20/09/2018   4.174,64 €  
3º.- 28/12/2018 60.500,00 € 

 4º.- 17/01/2019   7.090,00 €  
Total Manaments de Pagaments del Ministeri de Justícia:   95.964,64 € 

 
I també informa dels pagaments que la Fundació ha fet a l’Advocat i al 

Procurador:  
1ª Fra. Advocat 30.914,90 € 
1ª Fra. Procurador   3.657,12 € 
2ª Fra. Advocat 38.488,07 €  
2ª Fra. Procuradora 20.723,00 € 

Total pagaments factures Advocat i Procurador:    93.783,09 € 
  
 SUBTOTAL:  2.181,55 € 
 Falta incloure les retencions de les factures, que es tenen que 

pagar a Hisenda: 
Retencions. Pagaments a Hisenda: 13.271,20 € 

 TOTAL:  -11.089,65 € 
  

Punt Cinquè.- Informes i propostes de la Presidenta. 
 1.- Necessitat de disposar del capital necessari per al Pla de Manteniment i 

Readaptació del Centre de Dia. Saldo insuficient en el compte corrent. La 
Conselleria encara ens deu 90.000 € de l’any passat. Caldrà disposar d’una 
quantitat d’algun plaç fixe. Calcular total segons pressupostos que s’aproven. 

 2.- Carta d’adhesió a la candidatura proposada per Càritas Española proposant a 
la “Fundación Colegio Imperial de Niños Huérfanos de san Vicente Ferrer” per 
als Premis Princesa d’Astúries 2019 en la categoria de Concòrdia. 

 3.- Informació sobre els tràmits per a l’exempció de pagament de l’IBI de les 
tres cases que encara faltaven. Ja està tramitat. 
 4.- Informació dels pagaments del lloguer de la casa de la Plaça de Gafaüt nº 4. 



 
Punt Sisè.- Precs i preguntes. 
  

No hi ha. 
 
No havent-se presentat cap assumpte més, la Presidenta ha declarat conclosa la 

reunió sent les 20:30 hores del dia de la data. 
 

   
Vinalesa, 27 de març de 2019 

 
El Secretari            La Presidenta del Patronat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Francesc Ramón Ample Blat                           Alba Cataluña Peydro 


