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ACTA 3/2014 

A Vinalesa, a les 19 hores del dia 30 de juny 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:  Natividad Collado Ortíz 

Maria Pilar Ferriol Bruixola 
Noelia Rigoberto Zaragozà 
Ricardo Santarrufina Romero 
Vicent Lluis Llopis Catalunya 
Ferran Pardo Llopis 
 

Assisteix a aquesta reunió, a petició del señor President, Josefa Llopis 
Buenaventura, Treballadora Social de la Fundació, per tal de coordinar la 
campanya d’ajudes monetàries per a l’adquisició de llibres de text i material 
escolar per al curs 2014-2015. 

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

Punt Segon.- Convocatòria per a les ajudes monetàries per a l’adquisició 
de llibres de text i material escolar per al curs 2014-2015, amb revisió dels 
màxims d’ingressos per unitat familiar per tal d’accedir a aquestes ajudes.  

S’acorda per unanimitat convocar la campanya per al curs 2014-2015. 

La Treballadora Social informa que hi han beques concedides en la 
campanya anterior que els sol·licitants no han passat a arreplegar. S’acorda 
anular els corresponents xecs de les següents persones: 

Alicia Damón Estrella, Beatriz Brania Serrano, José Luís García García y 
Sonia Mayor Martínez. 

Punt Tercer.-Informes i propostes del President. 
1.- El senyor President informa als senyors patrons sobre la declaració 

d’obra nova del Centre de Dia Pere Bas i de la seua inscripció en la Notaria. 
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2.- S’informa sobre l’aplaçament del judici de Rover Alcisa. 
3.- El senyor President informa sobre el requeriment de l’advocat Julián 

Palencia, que demana a la Fundació 40.000 €, més 12.000 € de despeses. Es farà 
un escrit justificant el per què la Fundació no pensa pagar. 

4.- El senyor President també informa d’una proposta que li ha presentat 
l’escultor Jere per a fer un bust de Pere Bas. El pressupost inicial seria de 9.240 
euros més el 21% d’IVA, peanya apart. Es tracta d’anar pensant en esta 
possibilitat, encara que esperant un moment més apropiat. En qualsevol cas, 
podríem tornar a parlar de l’assumpte després de conèixer la decisió del judici 
pendent amb Rover Alcisa. 

5.- S’informa que la Conselleria de Benestar Social ha concedit 5 places 
públiques més per al Centre de Dia Pere Bas. Per tant actualment són 20 places 
públiques.  

 
Punt Quart.-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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