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ACTA 2/2014 

A Vinalesa, a les 19 hores del dia 9 d’abril de 2014, es reuneix la Junta 
Rectora de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pere Bas de Vinalesa, amb 
assistència dels següents patrons: 

 

President:  Julio Martínez Blat 
Secretari:  Francesc Ample Blat 
Vocals:  Maria Pilar Ferriol Bruixola 

Vicent Lluis Llopis Catalunya 
 
  Excusen la seua assistència els patrons Ferran Pardo Llopis, 
Ricardo Santarrufina Romero, Nativitat Collado Ortíz i Noelia Rigoberto 
Zaragoza. 
  Assisteixen a aquesta reunió a petició del señor President, l'assessor 
fiscal, D. Juan Beltran de la Gestoria Fontestad, per a informar detalladament als 
senyors patrons sobre els comptes relatius a l'exercici de l'any 2013, i el Director 
del Centre de Dia Pere Bas, N’Amado Sancho, per a informar sobre 
funcionament del Centre. 

 
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 de l'acta corresponent a l'última 
reunió. 

Oberta la reunió pel President, i conegut el contingut de l'acta de l'última 
reunió, els patrons mostren la seua aprovació, per unanimitat. 

El senyor secretari informa que aquesta acta, corresponent a la reunió del 
dia 29 de gener de 2014, serà l’última de l’anterior llibre d’actes, i la mateixa 
acta serà la primera del nou llibre d’actes, prèviament legalitzat pel Registre de 
Fundacions de la Direcció General de Justícia de la Conselleria de Governació i 
Justícia de la Generalitat Valenciana.  

Punt Segon.- Informe sobre els comptes relatius a l’exercici de l’any 
2013 i aprovació, si escau, dels mateixos. 

L’assessor fiscal, senyor Juan Beltrán, informa detalladament als senyors 
patrons sobre els comptes relatius a l'exercici de l'any 2013. 

Aquests comptes s'aproven per unanimitat, i es presentaran a 
la Conselleria de Governació i Justícia de la Generalitat Valenciana. 

Llibred’ActesPàgina1 de 2 
 



     

 
Fundació Pere Bas C/. La Fàbrica, 1 - 46114 Vinalesa 

Punt Tercer.-Informe sobre el funcionament del Centre de Dia Pere Bas 
de Vinalesa. 

El senyor Director del Centre de Dia, N’Amado Sancho, informa 
detalladament als senyors patrons sobre el funcionament general del Centre, 
sobre els usuaris becats, el sistema de cobrament, etc., i respon a les preguntes 
realitzades pels patrons. Actualment són 37 les persones ateses, i la mitja anual 
és de 35 usuaris. Hi ha 15 places públiques subvencionades, encara que es van 
demanar 30. 

La senyora María Pilar Ferriol expressa el seu agraïment al senyor 
Director del Centre de Dia Pere Bas, per la participació del mateix en la Trobada 
d'Escoles en Valencià, celebrada a Vinalesa el diumenge 6 d'abril de 2014, i li 
demana que faça extensible el seu agraïment a totes les persones del Centre de 
Dia que també van participar.  

Punt Quart.- Propostes del President. 

S’informa que el correu electrònic de la Fundació és 
fundacioperebas@gmail.comi es debat sobre la possibilitat d’enviar als senyors 
patronsles convocatòries de reunió i els esborranys de les actes, així com 
qualsevol altre document que es considere oportú, per mitjà de correu electrònic, 
acusant sempre el rebut dels mateixos. 

Punt Cinquè.- Precs i preguntes. 

No havent-se presentat cap assumpte, el President ha declarat conclosa la 
reunió sent les 20 hores del dia de la data. 

 
El Secretari         Vistiplau El President 

 
 

 

 

 

Francesc Ample Blat      Julio Martínez Blat 
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