
 
 
 
 
 

ACTA 4/2017 
 

A Vinalesa, a les 20:00 hores del dia 13 de desembre 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 

Mª. Pilar Ferriol Bruixola 
Ferran Pardo Llopis 
Mª. Del Carmen Rodrigo Lluch 
Mª. Dolores Revert García 
Antonio Polo Gumbau, y 
Vicent Lluis Llopis Cataluña 
 

Secretari:  Francesc Ample Blat 
 

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 la campanya d’ajudes per a la compra de material 
escolar.    

Assisteix a la reunió la Treballadora Social de la Fundació, Mª José Llopis 
Buenaventura, per a informar del resultat final d’aquesta campanya, que és el següent: 

 
Ajudes material escolar FUNDACIÓ PERE BAS 2017-2018 
 

72  Sol·licituds aprovades  
1 punt:       3 Sol·licituds 
2 punts:   14 Sol·licituds 
3 punts:   12 Sol·licituds 
4 punts:     2 Sol·licituds 
5 punts:   41 Sol·licituds 

14  Sol·licituds NO APROVADES per superar el barem. 
     4  Sol·licituds no aprovades per no presentar la documentació.  
     3  Xecs no cobrats/no arreplegats = 110,12 € 
 
El pressupost dedicat a les ajudes econòmiques per a la compra de material escolar 

suma un total de: 2.498,81.€ - 110,12 = 2.388,69 € 
 
Punt Tercer.- Informació sobre el Centre de Dia Pere Bas. 



Assisteix a la reunió el director del Centre de Dia, Amado Sancho Albiach, que informa 
detalladament als patrons de la situació actual del Centre de Dia i presenta diferents alternatives per 
tal de millorar el seu funcionament. 

Actualment la Fundació aporta 170 € per usuari, més 90 € si aquest utilitza el servei de 
transport. 

La documentació requerida és la següent: Certificat d’Empadronament (sense límit 
temporal), Document que acredite la pensió que reb l’usuari, Fòrmula de Càlcul de l’aportació de 
l’usuari (amb un mínim d’aportació de 300 €). 

PU=0,4 x CEU – (1 IPREM/3,33) IPREM mensual: 537,84 €/mes. 
 
A continuació presenta 4 alternatives, contemplant els “pros i contres” de les mateixes: 
En la primera es podria destinar una partida fixa mensual que es podria repartir 

proporcionalment entre els usuaris. En la segona podria establir-se un barem  en funció de la renda 
i patrimoni de la persona usuària. En la tercera establir una quota fixa mensual per a tots els usuaris 
del Centre. I la quarta podria ser una combinació entre les opcions 1 i 2, la qual també analitza els 
seus “pros i contres”. 

S’obri un debat sobre aquestes alternatives i finalment els patrons acorden que aquesta 
proposta deuria ser complementada amb la informació que podrien aportar les Treballadores 
Socials de l’Ajuntament. 

S’acorda convocar una reunió amb les Treballadores Socials, avisant prèviament a tots els 
patrons perquè el que vulga puga assistir, creant així una comissió que estudie més a fons el tema, 
abans de prendre una decisió al respecte. 

 
Punt Quart.- Informe econòmic. 
 
El Secretari presenta l’informe econòmic, que és el següent: 
 

Dipòsits a termini i saldes en comptes corrents.  A 1 de desembre de 2017  

     
 

Termini fix %  Interès Venciment Salde CC 
  200.000,00 € 0,85   28/02/2018   
BBVA (Abans en Catalunya Caixa) 215.000,00 € 0,90   25/02/2018   

        6.167,00 € 
  100.000,00 € 0,50   Trimestral   
Cajamar 50.000,00 € 0,40   Mensual   
        179.892,85 € 
Caixa Popular 2269247835 1.100.000,00 € 0,90   01/09/2018   
Caixa Popular 2268586514       36.330,90 € 

Banco Popular       95,36 € 

TOTAL 1.665.000,00 €     222.486,11 € 

     

   
TOTAL 1.887.486,11 € 

 
 
Punt Cinquè.- Aprovació, si escau, del pressupost d’ingressos i despeses, i del pla general 

d’actuació, per a l’exercici de l’any 2018. 
             

S’aprova per unanimitat, i és el següent: 
 
 



PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES  
PER A L’EXERCICI DE L’ANY 2018 

1.- INGRESSOS. 

1.1.- Lloguer casa nº 49 C/. Sta. Bàrbara 3.320,56 € 
1.2.- Lloguer casa nº 4 Plaça Gafaüt 729,21 € 
1.3.- Interessos rendiment capital inversions  8.325,00 € 
1.4.- Subvenció de la Conselleria al Centre de Dia Pere Bas 188.480,00 € 

TOTAL INGRESSOS 200.854,77 € 
 
2.- DESPESES.  

2.1.- Compres i aprovisionaments 500,00 € 
2.2.- Salaris i Seguretat Social 9.190,00 € 
2.3.- Serveis Professionals (Assessoria Fiscal, etc.)   4.000,00 € 
2.4.- Publicacions 2.000,00 € 
2.5.- Primes i Segurs 300,00 € 
2.6.- Impost IBI  1.600,00 € 
2.7.- Manteniment d’immobles 1.200,00 € 
2.8.- Ajudes per a la compra de material escolar 3.000,00 € 
2.9.- Mensualitats GESMED Centre de Dia 210.686,51 € 
2.10.- Acció assistencial 22.206,51 € 
2.11.- Assistència jurídica 4.000,00 € 
2.12.- Amortització immobilitzat 20.500,00 € 

TOTAL DESPESES  279.183,02 € 
 

RESUM FINAL 

TOTAL INGRESSOS 200.854,77 € 
TOTAL DESPESES 279.183,02 € 
RESULTAT FINAL -78.328,25 € 

 
Punt Sisè.- Actualització de les dades amb l’empresa auditora Conversia, per 

adaptar-les a la nova normativa europea, que entrarà en vigor en el mes de maig de l’any 
2018. 

S’informa als patrons de la nova normativa. 
 
Punt Setè.- Informes i propostes de la Presidenta. 
 
La Presidenta dona lectura a un escrit d’agraïment de l’anterior secretari de la 

Fundació, Francesc Resurrección Ros, que diu el següent: 
 
“AGRAÏMENTS 
Jo, Francesc Resurrección Ros, amb aquest escrit dirigit a N’Alba Cataluña 

Peydro, Alcaldesa de Vinalesa i Presidenta del Patronat de la Fundació Pere Bas i als 
Vocals components de la Junta del Patronat d’esta fundació: 

Na Nativitat Collado Ortiz, Jutgessa de Pau de Vinalesa 
N’Antonio Polo Gumbau, Rector de l’Esglèsia de Sant Honorat de Vinalesa 
En Francesc Ample Blat, Secretari del Patronat de la Fundació 
Na María Pilar Ferriol Bruixola, elegida pel PASIV 
Na María Carmen Rodrigo Lluch, representant del PSPV-PSOE 
En Ferran Pardo Llopis, representant de Compromís 
Na María Dolores Revert García, representant de Veïns per Vinalesa 
En Vicent Lluis Llopis Cataluña, elegit pel Consell de Benestar Social 



A tots i totes us agraeisc les atencions i les manifestacions d’estima rebudes en 
l’acte celebrat el dia 11 de novembre de 2017, amb motiu del primer centenari de la 
constitució de la Fundació Pere Bas de Vinalesa. 

Aprofite per a manifestar la gran estima i admiració per Julio Martínez Blat, que 
va ser durant tants anys Alcalde de Vinalesa i President de la Fundació, persona estimable 
i difícil d’oblidar. 

Com a President, Julio Martínez Blat es dedicà plenament  i amb il·lusió i coratge 
al compliment de la finalitat benèfica de la Fundació, il·lusió que també ens va transmetre 
als que treballàrem al seu costat. Gaudirem de la seua gran capacitat de treball i del 
tractament humà que ens va proporcionar. 

Gràcies a tots i totes per TOT. 
Vinalesa, novembre de 2017. 
Signat: Francesc Resurrección Ros” 
 
Sobre l’acte del Centenari de la Fundació, celebrat el dissabte 11 de novembre de 

2017, al Centre de Dia Pere Bas, s’adjunten els següents documents: 
 
1.- El díptic de la xarrada del mencionat acte, que es va repartir per totes les cases 

del poble.  
 



 
 
2.- Les paraules del secretari de la Fundació al final de l’acte: 
 
“La celebració del primer centenari de la Fundació Pere Bas és un fet de gran 

importància, més si tenim en compte, com molts de nosaltres sabem, que la Fundació ha 
passat per moments molt difícils i per circumstàncies que inclús han estat apunt de fer-la 
desaparèixer.  

Al mes d’agost de l’any 1918, el primer president del patronat de la fundació, el 
rector Frederic Sapiña féu palesa la seua visió crítica sobre la viabilitat de la fundació ja en 
els seus primers moments.  Tot un mal presagi venint com venia de qui, amb seguretat, 
intentava fer-la possible. 

Al llarg d’aquests cent anys han sigut moltes les persones que han format part del 
patronat i que han fet possible que hui puguem celebrar el primer centenari de la Fundació; 
i a tots ells, absents i presents, vull expressar, en nom del patronat actual, el reconeixement 
i l’agraïment més sincer. 



Però m’agradaria fer un reconeixement molt especial a dos persones que han sigut, 
durant aquests últims anys, el cor i l’ànima de la Fundació: La primera és Julio Martínez 
Blat, la persona que durant més temps ha format part del patronat, 4 anys com a vocal jutge 
i 18 anys com a president; la persona que, diria jo, va rescatar la fundació, la va obrir al 
poble i la va fer transparent i democràtica; el president que va dignificar la figura de Pere 
Bas i que va aconseguir fer realitat aquest Centre de Dia que avui acull a 60 persones 
majors. 

I per a fer eixe reconeixement especial a l’altra persona vull utilitzar les mateixes 
paraules que va emprar Julio en la presentació del llibre “Fundació Pere Bas de Vinalesa. 
De la història d’una idea a la seua concreció”. 

Entre altres coses deia Julio “... Com a president del Patronat de la Fundació Pere 
Bas vull remarcar un altre aspecte que a mi em produeix una gran alegria i m’omple 
d’orgull. En 1999, en prendre possessió del càrrec, vaig proposar a la resta de patrons 
integrar-hi Paco Resurrección i encomanar-li la funció de secretari del patronat. Aquesta 
proposta va ser aprovada per unanimitat. Tenia temps perquè estava jubilat i sabíem que 
era una persona carregada de serietat en els seus compromisos. Però ara sabem molt més: 
aquest treball seu mostra que la passió no està renyida en absolut amb la serenitat i la 
capacitat de comprendre; que el temps que en altres moments ha dedicat al moviment 
sindical o a la música, ara ha resultat igualment profitós en dedicar-lo a entendre el nostre 
passat i fer-nos-el entendre des de l’amabilitat. 

No és tant sols per la publicació d’aquest llibre, que sense el seu entusiasme i la 
seua dedicació desinteressada mai no haguera arribat a bon port; és que la historia recent 
de la fundació, l’aclariment definitiu i la recuperació de la possessió dels seus béns, i el 
compliment dels seus fins, es deuen en gran mesura a Paco, una persona íntegra, que l’únic 
interès de sobra demostrat en aquest cas, ha estat el de recuperar la història de la fundació 
per posar-la a l’abast de les veïnes i veïns de Vinalesa perquè la conegueren. A ell, i tant 
sols a ell, li devem la gratitud per aquest magnífic treball. Gràcies, Paco...”. Moltes gràcies. 

 
3.- La fotografia de la placa d’En Pere Bas en la façana del Centre de Dia.  

 

 
4.- I les fotografies de les plaques que es van lliurar a Francesc Resurrección Ros i 

als familiars de Julio Martínez Blat. 



 
 

 
 

 
 

 
Punt Vuitè.-  Precs i preguntes. 

 
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 
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