
           ACTA 3/2018 
 

  A Vinalesa, a les 20:30 hores del dia 3 de desembre de 2018, es reuneix la Junta 
Rectora de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pere Bas de Vinalesa, en el seu 
domicili social, carrer La Fàbrica nº 1 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 i 
Mª. Dolores Revert García  

  Secretari: 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.- Informació sobre la campanya d’ajudes per a la compra de 
material escolar. 

S’han presentat un total de 81 sol·licituds.  
S’han aprovat 53 sol·licituds. 
7 sol·licituds s’han denegat per excedir els criteris de baremació, i 21 sol·licituds 

s’han denegat per deficiències en la documentació aportada. 
De les 53 sol·licituds aprovades: 
3 han obtingut 1 punt, 
11 han obtingut 2 punts 
12 han obtingut 3 punts 
1 ha obtingut 4 punts, i 
26 han obtingut 5 punts. 
 
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 establerts, amb la presentació del DNI de la persona que 
realitze aquesta recollida. 

 



Punt Tercer.- Informació sobre el Centre de Dia Pere Bas. 
 
Assisteixen a la reunió el director del Centre de Dia, Amado Sancho i Sole 

Alonso, en representació de l’empresa Gesmed. 
 
L’empresa Gesmed presenta als Patrons un esborrany per tal de modificar i 

adaptar el Contracte de Gestió del Centre de Dia Pere Bas entre la Fundació Pere Bas i 
l’empresa Gestió Sociosanitària al Mediterrani, S.L. Aquest document es farà arribar a 
tots els Patrons per que puguen estudiar-lo i presentar les aportacions que consideren 
oportunes en la propera reunió del Patronat, i signar posteriorment el nou contracte. 

 
El Director del Centre de Dia informa als Patrons d’alguns assumptes que cal 

tindre en compte. En primer lloc, i degut a les últimes plutjes, hi ha que fer algunes 
reparacions per evitar les goteres. També hi ha que fer una valoració tècnica per a donar 
solució al problema dels sorolls produïts pels aparells de l’aire acondicionat, dels quals 
hem tingut alguna queixa per part del veïnat. Un altre assumpte són els problemes 
produïts pel gran arbre del pati, que causa molta brutícia sobretot en l’època de floració. 

 
També informa de la necessitat urgent de disposar d’un espai per a magatzem, 

tenint en compte que el Centre de Dia està al màxim d’usuaris. 
 
En definitiva, el pas del temps ha fet que el Centre de Dia necessite un pla de 

manteniment i readaptació. Se li diu al Director del Centre de Dia que presente 
alternatives per a solucionar les deficiències detectades que seran tractades en la propera 
reunió. 

 
Per altra banda, cal destacar que el Centre de Dia està funcionant molt bé i que 

totes les places estan cobertes. Actualment hi ha 30 places públiques i 30 privades. 
  
Punt Quart.- Informació sobre el manament de pagament a favor de la 

Fundació, corresponent a les costes processals aprovades per la Secció 8ª de l’Audiència 
Provincial de València en el recurs d’apel·lació nº 3/2015, interposat per ROVER 
ALCISA INMOBILIARIA, SLU. Informació dels pagaments a l’Advocat i al 
Procurador de la Fundació. 

 
El secretari informa als patrons que en data 20 de setembre de 2018, l’advocat de 

la Fundació li comunicava que l’Audiència Provincial de València havia aprovat un 
manament de pagament a favor de la Fundació per un import de 24.200 €, i un altre per 
un import de 4.174,64 €. 

 
Així mateix informa el secretari que l’import de la factura d’honoraris de 

l’advocat és de 30.914,90 €. I que l’import de la factura del procurador és de 3.657,12 €. 
 
Encara queden pendents algunes qüestions d’aquest assumpte. Quan finalitze tot 

el procés l’advocat assistirà a una reunió del Patronat per informar detalladament al 
respecte. 

 
Punt Cinquè.- Informe econòmic. 
 



El secretari informa als patrons sobre els dipòsits a termini fixe i els saldes en els 
comptes corrents a 1 de desembre de 2018. 

 
Dipòsits a termini i saldes en comptes corrents.  A 1 de desembre de 2018  

     
 

Termini fix %  Interès Venciment Salde CC 
  200.000,00 € 0,85   28/02/2019   
BBVA (Abans en Catalunya Caixa) 215.000,00 € 0,90   25/02/2019   

        1.334,87 € 
  100.000,00 € 0,50   Trimestral  
Cajamar 50.000,00 € 0,40   Mensual  
        86.020,54 € 
Caixa Popular 2269247835 1.100.000,00 € 0,90   01/09/2019  
Caixa Popular 2268586514       33.972,74 € 

TOTAL 1.665.000,00 €     121.328,15 € 

     

   
TOTAL 1.786.328,15 € 

 
Punt Sisè.-  Aprovació, si escau, del pressupost d’ingressos i despeses, i del 

pla general d’actuació, per a l’exercici de l’any 2019. 
 

PROPOSTA DE PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES  
PER A L’EXERCICI DE L’ANY 2019 

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 258.400,00 € 

TOTAL INGRESSOS 270.774,77 € 
 
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  275.208,78 € 
2.10.- Acció assistencial 22.206,51 € 
2.11.- Assistència jurídica 4.000,00 € 
2.12.- Amortització immobilitzat 20.500,00 € 

TOTAL DESPESES  343.705,29 € 
 

RESUM FINAL 

TOTAL INGRESSOS 270.774,77 € 
TOTAL DESPESES 343.705,29 € 
RESULTAT FINAL -72.930,52 € 



El pressupost s’aprova per unanimitat. 
 
Punt Setè.- Informes i propostes de la Presidenta. 
 
No hi ha. 
 
Punt Vuitè.-  Precs i preguntes. 
 
No hi ha. 
   
 
No havent-se presentat cap assumpte més, la Presidenta ha declarat conclosa la 

reunió sent les 21:30 hores del dia de la data. 
 
El Secretari                                                                            La Presidenta 
 
 
 
 
 
 
Francesc R. Ample Blat     Alba Cataluña Peydro 


