
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 3/2012 
 

A Vinalesa sent les 18´30 hores del dia 13 de juny del 2012 es reuneix la Junta 
rectora de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, per 
a tractar els assumptes inclosos en l'Orde del Dia de la convocatòria. 
Assisteixen els senyors patrons que consten relacionats al marge. 
 
PRESIDENT: D. Julio Martínez Blat  
 
SECRETARI: D. Francisco Resurrecció Ros. 
 
VOCALS: 
D.  Ferran Pardo Llopis 
SRA. Mª.Pilar Ferriol Bruixola 
SRA. Maria Delgado Catalunya 
SRA. Noelia Rigoberto Saragossa 
SRA. Nativitat Collado Ortiz 
 
 
Assisteix també, per haver sigut convocat, l'Assessor Fiscal Comptable D. Juan 
Beltrán. 
 
Oberta la sessió pel president, proposa que es tracte en primer lloc el Punt 
Segon de l'Orde del Dia, a fi que l'Assessor comptable, convocat per a tractar 
este punt, puga absentar-se abans. S'accepta la proposta.  
 
Punt Segon.- Estudi dels comptes de la Fundació i la seua aprovació si 
procedeix, per a la seua presentació davant del Servei d'entitats Jurídiques, 
junt amb la memòria explicativa de les activitats de la Fundació l'any 2011. 
La documentació completa dels comptes es va entregar a tots els components 
de la Junta rectora, amb anterioritat, junt amb la convocatòria, per al seu estudi. 
 
Per part del secretari del Patronat s'ha donat lectura a les memòries  
explicatives dels comptes i de les activitats del Fundació l'any 2011. 
 
Per part de l'assessor comptable, D. Juan Beltrán, s'ha fet un repàs a les 
distintes partides, d'ingressos i despeses, pels distints conceptes, assenyalant 
la importància de les despeses que ha suposat la posada en funcionament del 
Centre de Dia. Després de les explicacions de l'assessor comptable, ha 
preguntat als patrons, si tenen algun dubte o comentari sobre estos comptes, 
per a poder aclarir-les. 
 



Els senyors patrons han manifestat la seua conformitat sobre totes i cada una 
de les partides comptables, no presentant cap dubte. 
 
Després d'això, el president ha proposat a votació els comptes i la seua 
memòria explicativa, i la memòria de les activitats de la Fundació l'any 2011, i la 
seua presentació davant del Servici d'entitats Jurídiques. El resultat de la 
votació ha sigut l'aprovació per unanimitat dels sis patrons presents en la 
reunió. 
 
Punt Tercer.- Convocatòria per a l'ajudes a l'adquisició dels llibres de text i 
material escolar per al curs 2012-2013, i modificació, si procedeix, d'algun dels 
requisits establits per a accedir a estes ajudes. 
 
Al tractar este punt s'ha fet un repàs a algun dels acords presos anteriorment, 
en els que es van establir els límits d'ingressos per unitat familiar per a accedir 
a estes ajudes.  
L'any 2006 es va limitar, per primera vegada, els màxims ingressos en  la 
quantitat de 30.000´ Euros. 
 
L'any 2008 es va aprovar establir este màxim  en la quantitat de 35.000´- 
Euros.  
 
En la reunió celebrada el dia 22 de febrer del 2012 es va tractar, en el punt 
quint de l'orde del dia, esta mateixa qüestió a fi de modificar a la baixa el límit 
màxim dels ingressos per unitat familiar; això a causa de l'actual crisi 
econòmica. La decisió del Patronat va quedar pendent fins a conèixer la 
publicació de la Conselleria d'Educació per a estes ajudes per al curs 2012-
2013. 
 
El Patronat ha analitzat les dades de les últimes ajudes, 2011-2012, i ha pres 
l'acord unànime d'establir els límits màxims d'ingressos per unitat familiar, per a 
estes ajudes, en TRENTA MIL EUROS. Amb este acord es procedirà a 
convocar estes ajudes per al curs 2012-2013 
 
Punt Quart.- Informes i Propostes del president. 
 
El president ha fet referència als comptes aprovats anteriorment, en el Punt 
Segon d'esta reunió, que en la memòria explicativa s'ha comentat la important 
quantitat que ha costat el funcionament del Centre de Dia, des que va iniciar 
l'activitat en el mes d'abril del 2011 fins a desembre del mateix any.  
 
El president ha comentat que el Centre de Dia està tenint un funcionament molt 
acceptable, ja que en l'últim mes, juny del 2012, ha atés vint-i-sis usuaris. 
 
També el president ha informat que, des d'abril del 2012, a la Fundació se li 
facturen les quantitats que en el seu dia haurà d'aportar la Conselleria de 
Benestar Social. Esta qüestió ha sigut comentada a fons pels patrons, i 
manifestant que coneixen  i assumeixen esta realitat a fi de consolidar el bon 
funcionament del Centre de Dia. D'això s'informa el Servei de Fundacions, en 



els pressuposts,  en  els comptes anuals i en la memòria explicativa que les 
acompanyen. 
 
Punt Quint.- Precs i Preguntes. 
En este punt no s'ha presentat cap qüestió, per la qual cosa el president ha 
donat per finalitzada la reunió, quan són les 19´30 hores del dia de la data. 
 
 
 
El secretari 
 
 
 
Francisco Resurrecció Ros 


