
           ACTA 2/2018 
 

  A Vinalesa, a les 18:00 hores del dia 27 de juny de 2018, 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  
Vicent Lluis Llopis Cataluña 
Mª. Del Carmen Rodrigo Lluch 
Ferran Pardo Llopis  

  Secretari: Francesc Ample Blat 
   

Excusen la seua assistència:  Antonio Polo Gumbau i  
Mª. Dolores Revert García 
 

 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.- Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals de la Fundació corresponents 
a l’any 2017. 

Es presenten als Patrons els Comptes Anuals de la Fundació, elaborats com de 
costum pel gestor, i s’aproven per unanimitat.  
   

Punt Tercer.- 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.   

 
Les Bases de la Convocatòria seran pràcticament les mateixes que les de la 

Convocatòria de l’any passat. 
Les sol·licituds i la documentació exigida s'han de presentar a les oficines de 

l'Ajuntament de Vinalesa, des del dia 3 fins el dia 17 de setembre de 2018, en horari d’oficina. 
-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 Quart.- Informes i propostes de la Presidenta.  

Assumptes pendents d’altres reunions: 
- Endreçar el Panteó de Pere Bas i la Plaça Pere Bas. 
- Neteja exterior del Centre de Dia. Humetats en la façana. 
- Aparcament de les furgonetes fora del Centre de Dia 
- Renovació del Contracte del Centre de Dia amb Gesmed. 

 
Punt Cinquè.- Precs i preguntes. 
 
No havent-se presentat cap assumpte més, la Presidenta ha declarat conclosa la 

reunió sent les 19:00 hores del dia de la data. 
 
El Secretari                                                                            La Presidenta 
 
 
 
 
 
 
Francesc R. Ample Blat     Alba Cataluña Peydro 


