ACTA 1/2017
A Vinalesa, a les 19:00 hores del dia 14 de juny de 2017, es reuneix la Junta Rectora de la
Fundació de la Comunitat Valenciana Pere Bas de Vinalesa, amb l’assistència dels següents
Patrons:
Presidenta:
Vocals:

Secretari:

Alba Cataluña Peydro
Nativitat Collado Ortíz
Mª. Pilar Ferriol Bruixola
Ferran Pardo Llopis
Vicent Lluis Llopis Cataluña
Mª. Del Carmen Rodrigo Lluch
José Vicente Soler López
Mª. Dolores Revert García
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.- Presa de possessió de la nova Presidenta de la Fundació, N’Alba Cataluña
Peydro, Alcaldessa de Vinalesa, en substitució de l’anterior President En Julio Martínez Blat, per
defunció.
Punt Tercer.- Presa de possessió de la nova Patrona de la Fundació, Na María Dolores
Revert García, Regidora del Grup Polític Municipal Veïns per Vinalesa, en substitució de l’anterior
Regidor En Javier Gascó Fabado, per motius personals i laborals.
Punt Quart.- Lectura d’un escrit en agraïment a la gran tasca desenvolupada per En Julio
Martínez Blat durant els divuit anys com a President de la Fundació Pere Bas de Vinalesa.
La Presidenta explica que ha demanat a l’anterior Secretari de la Fundació, Francesc
Resurrección Ros, i a l’actual Secretari, Francesc Ample Blat, la redacció d’un escrit, al qual es
dona lectura, i que consta en l’acta de la reunió a petició de la Presidenta.
L’escrit és el següent:

EN MEMÒRIA DE JULIO CÉSAR MARTÍNEZ BLAT
PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ PERE BAS
DES DE 1999 FINS A 2017
Al mes de juny de l’any 2001, en la presentació del testament d’En Pere Bas, que va ser
repartit per totes les cases de Vinalesa, Julio Martínez Blat manifestava textualment el següent:
“El proper dia 18 de juliol es compliran 117 anys des que En Pere Bas redactà el seu
testament. És un document interessant des del punt de vista històric i social, el qual ens ajudarà a
comprendre l’origen i el significat de la Fundació que porta el seu nom.
Fins ara tan sols havien tingut accés a ell un grup reduït de persones, i considere, com a
president de la Fundació que, després de tant de temps, és de justícia que les ciutadanes i els
ciutadans de Vinalesa coneguen un testament que a tots ens afecta com a poble.
És evident que, amb 84 anys de vida (es va constituir en 1917), la Fundació de la
Comunitat Valenciana Pere Bas de Vinalesa no ha complit la seua finalitat. És cert que s’han
produït irregularitats. I a pesar de tot, la veritat és que encara estem a temps de fer alguna cosa
digna en benefici, en primer lloc, dels més necessitats.
Per damunt d’ideologies i de creences, i pensant objectivament en el benestar social de la
majoria del poble, estem a temps de fer realitat un projecte amb un objectiu claríssim: la millora de
la qualitat de vida i la integració social de col•lectius en situació d’especial vulnerabilitat.
Aquest projecte compta amb el suport de les institucions i de les associacions més
representatives de Vinalesa. I faré tot allò que siga possible per a que puga ser compartit per tots els
veïns i veïnes del poble.
De moment comencem per conèixer el testament d’En Per Bas, dedicant-li l’atenció i la
consideració que mereix.”
Aquest escrit resumeix perfectament les idees i la voluntat de Julio Martínez Blat en
l'activitat de l'assistència social, i expressa el seu ferm compromís com a màxim responsable de la
Fundació.
Per a portar a terme aquestes idees va demanar la participació i l’assessorament a
determinades persones de Vinalesa; les quals, per la seua activitat social, es podien considerar
representatives, i amb la suficient capacitat de fer propostes realistes per tal d’aconseguir la finalitat
que hauria de complir la Fundació.
Aquest grup de persones va mantenir quatre reunions de treball, van estudiar el testament
d’En Pere Bas, van conèixer el patrimoni fundacional, i van reflexionar a fons per tal de presentar
alternatives sobre el futur de la Fundació.
Amb eixa informació i les diverses propostes recollides, aquest grup de persones va
presentar al President un document amb vuit propostes, entre les quals constaven, en primer lloc la
creació d'un Centre de Dia, i en segon lloc l’ampliació de la composició del Patronat; aquesta
segona proposta amb la finalitat de donar veu a les organitzacions benèfiques i socials del poble, la
qual cosa exigia una reforma important dels estatuts de la Fundació, que entre altres coses anul·lava
l'exigència de la unanimitat per als acords del Patronat.

El President Julio Martínez Blat acceptà totes les propostes del grup assessor, on quedava
establerta fonamentalment la claríssima acció social assistencial.
El Patronat va fer un gran esforç per tal d'adreçar el seu funcionament anterior.
En la qüestió de la reforma dels Estatuts, el President del Patronat va haver d’enfrontar-se
amb la Secretaria General de la Conselleria de Benestar Social, la qual posava tots els entrebancs al
seu abast, de tal manera que els Estatuts van haver de ser aprovats mitjançant sentència judicial, a
favor de la Fundació. Gràcies a açò es va produir l’ampliació del Patronat, que de tres membres que
hi havia fins llavors, s’ha arribat als nou que hi ha en l’actualitat.
Altre assumpte que fou un trencacaps va ser l'autorització per a l'apertura i funcionament
del Centre de Dia, que des de la Conselleria de Benestar Social es va endarrerir més de tres anys,
amb els canvis de normatives i amb els conseqüents costos econòmics per a la Fundació.
Però mentrestant el Patronat actuava en l'acció de treball social, aportant ajudes amb
materials d'infermeria a persones necessitades i ajudes per a l'adquisició dels llibres de text per a
tots els escolars de Vinalesa, des dels quatre anys fins a acabar l'ensenyança primària.
Finalment el 4 d'abril de 2011 fou inaugurat el Centre de Dia.
El compliment de les normes legals establertes, la presentació dels pressupostos i la
liquidació dels comptes anuals des dels anys 1999 fins a l’últim exercici, van ser aprovats per la
Conselleria. Tots aquests anys, amb la presidència de l'Alcalde i President de la Fundació Pere Bas
de Vinalesa, en Julio Martínez Blat.
Baix la seua presidència es van resoldre els usdefruits d’algunes propietats, es va fer un
inventari de béns i es va dignificar la persona d’En Pere Bas. I per primera vegada en la història de
la Fundació, totes i tots els ciutadans de Vinalesa han rebut una informació, detallada i transparent,
com mai havien tingut.
El President Julio va treballar a fons, i cal dir que al llarg dels divuit anys de la seva
presidència va actuar sempre amb rectitud, honestedat i honradesa dignes del reconeixement més
gran.
Desgraciadament el President Julio Martínez Blat ens va deixar el dia 20 de maig de 2017,
però ell ens va marcar un camí i una forma d'actuar, tant en la vida pública com amb el tracte
personal, que mai oblidarem.
Punt Cinquè.- Informació sobre el Llibre Diari i Balanços de l’exercici econòmic de la
Fundació, corresponent a l’any 2016.
Assisteix a la reunió D. Juan Beltrán, de la Gestoría Fontestad, que informa als Patrons
sobre el particular.
Punt Sisè.- Acord per a l’autorització de la signatura mancomunada de la nova
Presidenta de la Fundació, juntament a la ja autoritzada de la Patrona Na Nativitat Collado
Ortiz, en les diferents entitats bancàries.
El Patronat de la Fundació aprova per unanimitat autoritzar la signatura de la
Presidenta N’Alba Cataluña Peydro, juntament a la ja autoritzada de la Patrona Na
Nativitat Collado Ortiz, per a realitzar totes aquelles gestions que siguen necessàries en els
comptes a nom de la Fundació Pere Bas en les diferents entitats bancàries.
Punt Setè.- Propostes per a fer la convocatòria de les ajudes per a la compra de material
escolar.
El Patró Ferran Pardo presenta el següent esborrany, que s’aprova per unanimitat. Solament
faltarà establir els terminis.
AJUDES PER A MATERIAL ESCOLAR
DEFINICIÓ DE LES AJUDES
La Fundació Pere Bas té per objecte, entre altres, la concessió d'ajudes econòmiques, per
tal de finançar l'adquisició de material escolar per a alumnes escolaritzats en 2n cicle d'infantil,
primària i secundària empadronats en el municipi de Vinalesa.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1-Tant el / la menor com les dues persones progenitores, o representants legals, precisaran
estar empadronades al municipi de Vinalesa en el moment de formalitzar la sol·licitud i durant tot
el curs 2017 / 2018. En cas de separació o divorci, aquest requisit només li serà exigible al pare o la
mare que tingués atribuïda la guarda i custòdia del menor. (AQUESTA INFORMACIÓ SERÀ
COMPROVADA DES DE L'AJUNTAMENT)
2-Estar escolaritzat en 2n cicle infantil, primària o secundària en el curs 2017 / 2018 en
qualsevol centre educatiu de titularitat pública o concertada.
3-El import màxim de cada subvenció no podrà ser superior a 40,00 € per alumne. En el
cas que la despesa siga menor, únicament es podrà concedir i abonar la quantia pel valor justificat.
4-Les ajudes podran ser sol·licitades per a cada menor de la unitat familiar que
complisquen els requisits establits en les bases.
5-Les instàncies s’ajustaran al model de sol·licitud aprovat per aquest Patronat, i
s’entregaran junt amb la documentació requerida a la seu de la Fundació, l’Ajuntament, en horaris
d’oficina.
6-La falsificació de qualsevol informació o documents requerits per al concurs d’aquestes
ajudes serà motiu de denegació automàtica sense més tràmit.
7-La renda familiar s’obtindrà per la suma de les rendes de cada component computable de
l’uniat familiar que obtinguen ingressos.
En el cas que s'acredite documentalment que no es perceben ingressos en la unitat familiar,
s'aplicarà com còmput anual la quantitat corresponent al Salari Mínim INTERPROFESIONAL
vigent, dividit pel nombre de components de la unitat familiar.
Per al càlcul de la renda, en el cas d'unions no matrimonials, s'entendran com a components
de la unitat familiar els que tinguen la representació legal, figuren en el Llibre de Família i
convisquen en el mateix domicili com a prova de residència, constatada en el Padró municipal
d'Habitants de Vinalesa.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
IMPORTANT: En cas de instàncies per a diversos germans / es, es formalitzaran per a cada
un d'ells, però la documentació a adjuntar no es duplicarà, sent prou la seua aportació en una
d'elles. Aquestes instàncies han d'anar signades pels progenitors o tutors legals
1-Fotocòpia del document nacional d'identitat o NIE de les mares / pares o tutores / tutors
de l'alumne / a beneficiari / a. Només en cas de no disposar dels anteriors documents, s'aportaran
els passaports.
2-Fotocòpia de totes les pàgines del llibre de família. En cas de no disposar del llibre de
família s'aportaran els certificats de naixement de les / els menors sol·licitants.
3-Certificat del centre educatiu de la matriculació del / la sol·licitant en un dels cursos
requerits en les bases.
4-Es justificarà mitjançant factura les despeses derivades del material escolar del menor per
a l'any escolar 2017 / 2018 i seran entregades a l'Ajuntament, dirigides a la Fundació Pere Bas.
5-Fotocòpia de la Declaració de Renda de l'any 2016 justificant els ingressos íntegres de la
unitat familiar i, si no un document acreditatiu dels mateixos expedit a la Delegació d'Hisenda
corresponent.
FORMALITZACIÓ I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.
Les sol·licituds i la documentació exigida s'han de presentar a les oficines de l'Ajuntament
de Vinalesa, des del dia 1 fins el dia 15 de setembre de 2017, en horari d’oficina.
PROCEDIMENT DE LES AJUDES PER A MATERIAL ESCOLAR. LLISTATS
PROVISIONALS I DEFINITIUS DE COMUNICACIONS A LES PERSONES INTERESSADES.
-Finalitzat el termini de la convocatòria general i revisades totes les sol·licituds,
s'exposaran al públic els llistats provisionals de les sol·licituds aprovades i aquelles excloses per
diverses causes.
-S’establirà un termini perquè les persones interessades presenten les al·legacions que
consideren convenients, així com per a resoldre les deficiències en la documentació.
-Per tant, si aquestes deficiències no es resolen es tindrà per rebutjada la sol·licitud.

-El pagament de les ajudes previstes en aquest concurs, estarà a expenses de la presentació
de la factura per l’adquisició de material escolar del curs. Aquesta factura podrà ser substituïda pel
justificant del centre escolar corresponent que acredite que la despesa s’ha produït per a la finalitat
que persegueix l’ajuda.
-Revisades les sol·licituds, s'exposaran al públic els llistats definitius i seran publicats en la
web municipal, tenint els mateixos efectes que la notificació, establint-se el període de recollida de
xecs corresponents a la quantia aprovada, en cada cas, a les oficines de l'Ajuntament, en les dates i
horaris establits, amb la presentació del DNI de la persona que realitze aquesta recollida.
CRITERIS DE BAREMACIÓ
Els criteris de baremació per a la concessió d'ajudes són les següents:
1º-Situació econòmica: Renda Per Càpita de la unitat familiar
Menys de 3.000 €, 5 punts. De 3.001 fins 3.300 €, 4 punts. De 3.301 fins 4.000€, 3 punts.
De 4.001 fins 5000 €, 2 punts. De 5.501 fins a 6.000 €, 1 punt. Més de 6.000€, 0 punts.
NOTIFICACIÓ PER AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PERE BAS
Les equivalències monetàries als punts obtinguts depenen de l'acord pres pel Patronat en
quant a desglossar la quantia total de 40€ segons la puntuació obtinguda.
Punt Vuitè.- Informes i propostes de la Presidenta.
La Presidenta informa que té prevista una reunió amb el Director del Centre de Dia i la
Gerent de l’empresa Gesmed, als quals demanarà que vinguin a una reunió del Patronat, tan
prompte com siga possible, per a que informen a la resta de Patrons sobre totes aquelles qüestions
que consideren oportunes.
També proposa al Secretari que vaja preparant un nou número del butlletí informatiu La
Devesa

Punt Novè.- Precs i preguntes.
El senyor Soler demana informació sobre el Centre de Dia. Vol saber el que estan
pagant els usuaris. Diu que les factures estan mal fetes, i que els primers responsables del
Centre de Dia som nosaltres, i no l’empresa. Pregunta si està complint-se el contracte
signat amb Gesmed per a la gestió i el bon funcionament del Centre de Dia. Han passat 6
anys, i segons ell el contracte està mal fet; i també opina que cal buscar altres alternatives i
mirar altres opcions.
La Presidenta li contesta que, com ja havia dit abans, prompte tindrà informació
detallada al respecte.
La senyora Revert pregunta si hi ha alguna novetat en l’assumpte de l’empresa
Rover Alcisa. Se li contesta que de moment no hi ha ninguna novetat. I també proposa anar
pensant alguna cosa per a celebrar el Centenari de la Fundació.
No havent-se presentat cap assumpte més, la Presidenta ha declarat conclosa la reunió sent
les 20:00 hores del dia de la data.

El Secretari

Francesc R. Ample Blat

La Presidenta del Patronat

Alba Cataluña Peydro

