
              ACTA 3/2019 
 

A Vinalesa, a les 19:30 hores del dia 24 d’octubre de 2019, 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: 

President: Xavier Puchol Ruiz 
Vocals:  Antonio Polo Gumbau 

Laura Vinuesa Muñoz 
Víctor Martínez Puchol 
Inmaculada Casaña Valero 

  Secretari: Francesc Ample Blat 
   

Excusa la seua assistència: Mª. Del Carmen Rodrigo Lluch. 
 

 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, 

s’aprova l’acta, amb l’abstenció del President i dels patrons, Víctor Martínez Puchol, 
Inmaculada Casaña Valero i Antonio Polo Gumbau, que no van estar presents en la 
mencionada reunió. 
 

Punt Segon.-  Constitució del nou Patronat de la Fundació, una vegada 
formalitzada l’acceptació del seu càrrec per part dels quatre nous membres. 

 
Com a conseqüència dels resultats obtinguts en les darreres eleccions municipals 

celebrades el dia 26 de maig de 2019, i atenent al que s’estableix a l’Article 9 dels 
actuals Estatuts de la Fundació, que diu el següent:   

 
“Art.9.- Composición del Patronato 
El Patronato estará compuesto por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Vinalesa, por el Juez de Paz y el cura Párroco del municipio, atendiendo a la voluntad 
del fundador, y por  representantes  de  la  sociedad  civil de  Vinalesa, según  el 
siguiente criterio:  un miembro  por  cada  Grupo  Político  con  representación en  el  
Ayuntamiento, un representante del Patronato de Servicios Integrales de Vinalesa y un 
representante del Consejo de Bienestar Social de Vinalesa. 

Los Patronos ejercerán su mandato mientras ostenten el cargo por el cual 
acceden al Patronato.” 

  
 Han cessat en els seus càrrecs com a Patrons de la Fundació les següents 
persones: 
 



 1.- Alba Cataluña Peydro, com a Presidenta. 
 2.- Ferran Pardo Llopis, com a representant del Grup Compromís. 
 3.- Mª. Carmen Rodrigo Lluch, com a representant del Grup PSPV-PSOE. 
 4.- Mª. Dolores Revert García, com a representant del Grup Veïns per Vinalesa. 
 5.- Vicent Lluís Llopis Cataluña, representant del Consell de Benestar Social. 
 6.- Mª. Pilar Ferriol Bruixola, com a representant del PASIV. 
 7.- Nativitat Collado Ortiz, com a Jutgessa de Pau de Vinalesa. 
 8.- José Vicente Soler López, com a representant del Grup Partit Popular. 
 

Els 4 nous membres del Patronat, que ja han pres possessió del seu càrrec en la 
Conselleria, són actualment els següents: 
 

1.- Francisco Javier Puchol Ruiz, Alcalde de Vinalesa, com a President.   
2.- Víctor Martínez Puchol, com a representant del Grup Compromís.  
3.- Antonio Polo Gumbau, com a Rector de la Parròquia de Vinalesa.  
4.- Laura Vinuesa Muñoz, com a Jutgessa de Pau de Vinalesa.  
 
I els altres 2 nous membres del Patronat, que també han pres possessió ja del seu 

càrrec, davant el Secretari de l’Ajuntament de Vinalesa, en data 16 d’octubre de 2019 
són: 

 
5.- Mª. Carmen Rodrigo Lluch, com a representant del Grup PSPV-PSOE.  
6.- Inmaculada Casaña Valero, com a representant del Grup PP.  

 
 Queden per designar 2 nous Patrons:  
 

7.- El representant del Consell de Benestar Social de l’Ajuntament de Vinalesa, i  
8.- El representant del PASIV de l’Ajuntament de Vinalesa, 

 
Punt Tercer.- Acord per a l’autorització de la signatura mancomunada  del nou 

President de la Fundació, juntament a la de la Patrona Laura Vinuesa Muñoz, per a 
realitzar totes aquelles gestions que siguen necessàries en els comptes bancaris a nom de 
la Fundació. 
 

El Patronat de la Fundació aprova per unanimitat autoritzar la signatura 
mancomunada del President, En Francesc Xavier Puchol Ruiz, juntament a la de la 
Patrona Na Laura Vinuesa Muñoz, per a realitzar totes aquelles gestions que siguen 
necessàries en els comptes bancaris a nom de la Fundació. 

 
Punt Quart.- Informació i aprovació, si escau, de les sol·licituds presentades per 

a la compra de material escolar. 
 

 S’han presentat un total de 70 sol·licituds. 
S’han aprovat 57 sol·licituds. 

 Han sigut excloses, per excedir-se dels criteris de baremació, 5 sol·licituds. 
 I han sigut excloses, per deficiències en la documentació, 8 sol·licituds. 

En total, a falta de revisar alguna documentació pendent, la quantitat ascendeix a 
1.927,88 €. 

L’any passat s’aprovaren 52 sol·licituds.  



Els Patrons aproven per unanimitat concedir les ajudes per a la compra de material 
escolar de les 57 sol·licituds presentades en temps i forma, i es procedirà al seu pagament 
conforme estableixen les bases de la campanya. 
 

Punt Cinquè.- Precs i preguntes. 
 
No hi ha. 

No havent-se presentat cap assumpte més, el President ha declarat conclosa la 
reunió sent les 20.30 hores del dia de la data. 

  
   

Vinalesa, 24 d’octubre de 2019 
 
 

El Secretari                                                                                                   El President 
 
 
 
 
 
 
 
Francesc R. Ample Blat                                                                      Xavier Puchol Ruiz 


