
 
 
 
 
 
 

ACTA 2/2017 
 

A Vinalesa, a les 20:00 hores del dia 28 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:  Alba Cataluña Peydro 
Vocals:  Nativitat Collado Ortíz 

Antonio Polo Gumbau 
Ferran Pardo Llopis 
Vicent Lluis Llopis Cataluña 
Mª. Del Carmen Rodrigo Lluch 
José Vicente Soler López 
Mª. Dolores Revert García 

Secretari:  Francesc Ample Blat 
 
Excusa la seua assistència: Mª. Pilar Ferriol Bruixola 
 

 
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.- Informació sobre el Centre de Dia Pere Bas. 
Per a informar sobre aquest punt han sigut convocats a la reunió el Director del Centre de 

Dia Pere Bas i la Gerent de l’empresa Gesmed, que fan una exposició detallada de l'evolució del 
Centre de Dia des de l'any 2011, quedant posteriorment a disposició dels Patrons per tal de donar 
resposta a les preguntes que aquests tinguen a bé plantejar-los. 

D’aquest informe cal ressaltar els següents aspectes: 
- El Centre de Dia Pere Bas es va posar en marxa el mes de maig de 2011, sense tindre 

en eixe moment places concertades amb la Conselleria de Benestar Social. 
- Fins el mes de juliol va haver-hi una ocupació de 6 persones, però ja es va finalitzar 

l’any amb 20 persones usuàries. 
- Des del principi es va sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social el concert de places 

públiques per al Centre de Dia. 
- El mes d’abril de 2012 la Conselleria concerta 10 places. 
- Anualment s’ha anat sol·licitant el concert amb Conselleria, fins aplegar a Agost de 

2017, amb 25 places concertades. 
Persones ateses en el Centre de Dia, en sis anys d’activitat: 

- 141 persones (el 23 % de les persones usuàries són de Vinalesa, i la resta procedeixen 
de 20 municipis dels voltants). 

- Actualment el Centre de Dia està al 100 % d’ocupació, amb 60 places. 
- Cal destacar que qualsevol centre de dia no té sempre les mateixes places. 

Tipologia de les places en el Centre de Dia: 



- Places concertades amb Conselleria. Aquestes places són pagades per la Conselleria, i 
des de juny de 2015 són gratuïtes per a les persones usuàries. El preu mensual és de 
836 €. 

- Places privades. Els usuaris es paguen íntegrament la plaça. El cost és de 870 € 
mensuals. 

- Places subvencionades per la Fundació. Estan reservades per als veïns i veïnes de 
Vinalesa. L’usuari paga 350 € mensuals, la Fundació paga 170 € + 90 € de transport i 
Gesmed deixa de percebre 260 € mensuals respecte a allò que suposaria una plaça 
privada. 

- Amb la finalitat de facilitar l’accés al Centre de Dia de les persones residents a 
Vinalesa que no tenien suficients recursos econòmics, la Fundació Pere Bas va establir 
subvencionar amb una ajuda econòmica a aquelles persones que compliren els següents 
requisits: Estar empadronat a Vinalesa. No tindre suficients recursos econòmics per a 
pagar-se una plaça privada (aquest requisit tindrà que haver sigut valorat per la 
Treballadora Social del municipi). I comprometre’s a sol·licitar una plaça pública 
(s’estableix aquest compromís en l’entrevista inicial). Per altra banda, Gesmed va 
acceptar establir unes tarifes inferiors a les places privades per al veïns de Vinalesa. 

- Per a les places subvencionades des de la Fundació es valora la situació econòmica, la 
renda i el patrimoni de la persona usuària. 

- La Fundació deuria estudiar, en coordinació amb la Treballadora Social, quines són les 
necessitats actuals més importants a Vinalesa, i plantejar-se la possibilitat d’establir un 
màxim adequat de places subvencionades. 
Ocupació generada pel Centre de Dia Pere Bas: 

- El Centre de Dia ha generat 16 llocs de treball: 1 Director, 1 Infermer-a, 1 Metge, 1 
Fisioterapeuta, 1 Psicòleg, 1 Treballadora Social, 1 TASOC, 5 Auxiliars d’Infermeria, 
1 Cuinera, 1 Auxiliar de neteja i 2 Conductors. Tot el personal té la titulació adequada. 
Totes les persones són de Vinalesa, excepte el metge, que va un dia a la setmana. La 
resta de la plantilla va tots els dies excepte el Fisioterapeuta i el Psicòleg, que van dies 
determinats. Per a la contractació de tot el personal es funciona amb la Borsa de 
Treball de l’ADL de l’Ajuntament de Vinalesa, i els currículums que venen al Centre 
de Dia es passen automàticament a l’ADL de l’Ajuntament de Vinalesa.   

- El resultat econòmic de l’any 2016 és el següent: Ingressos: 324.163,50 € / Despeses: 
302.392,89 € / Resultat: 21.770,61 €.  
Desglossament d’Ingressos: Fundació: 17.170, 00 € / Usuaris: 133.691,49 € / 
Conselleria: 173.302,02 €. 
En general, el Centre de Dia està funcionant al complet, és un espai agradable, hi ha 
molt bones referències dels usuaris i actualment hi ha llista d’espera. 
 
Sense més preguntes per part dels Patrons, el Secretari proposa establir una reunió fixa 
a final d’any per a revisar el funcionament del Centre de Dia, proposta que és 
acceptada per unanimitat. 
 

Punt Tercer.- Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals de la Fundació corresponents a 
l’any 2016. 

S’aproven per unanimitat i es presentaran a la Conselleria. 
  
Punt Quart.- Aprovació dels terminis per a la presentació de les sol·licituds de la 

convocatòria d’ajudes per a la compra de material escolar, de la resolució i publicació de les 
mateixes, i del seu abonament. 

S’aprova per unanimitat i aquest acord es farà públic en el butlletí La Devesa. 
 
Punt Cinquè.- Propostes per a la celebració del Centenari de la Fundació.  
Es plantegen varies alternatives, i es proposa que la vocal Pili Ferriol i el secretari 

coordinen les diferents idees.  
 



Punt Sisè.- Informes i propostes de la Presidenta. No hi ha cap informe ni proposta més. 
 
Punt Setè.- Precs i preguntes. 
Endreçar el Panteó de Pere Bas i la Plaça Pere Bas. 

             
 

No havent-se presentat cap assumpte més, la Presidenta ha declarat conclosa la reunió sent 
les 21:00 hores del dia de la data. 

 
  

El Secretari                                   La Presidenta del Patronat 
 
  
 
 
 
 
 
     Francesc R. Ample Blat              Alba Cataluña Peydro 
 


