
     
 
 
 

ACTA 6 - 2005 
 
 
 

 
 
 
 

En Vinalesa, el dia 14 de desembre de 2005 a les 18.30 hores es reuneix la 
Junta rectora de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pere Bas de Vinalesa 
per a tractar sobre els assumptes que figuren en l'orde del dia de la 
convocatòria. Assisteixen els senyors patrons que al marge es relacionen, 
havent-hi escussat la seua assistència la vocal Sra. Maria Pilar Ferriol Bruixola, 
per motius professionals. El vocal D. Ricardo Santarrufina Romero es va 
incorporar a la reunió després d'iniciada, havent avisat del seu retard. 

El president proposa deixar la lectura de l'acta de l'última reunió, que 
correspon al punt primer, per a un altre moment de la reunió, propòsta 
acceptada per tots els vocals. 
 

Punt Segon.- Proposta dels pressupostos d'ingressos i despeses de la 
Fundació per a l'exercici de l'any 2006 i la seua aprovació, si procedix. 
 

Estos pressupostos es van entregar amb antelació als patrons per al seu 
estudi. 

El secretari explica la raó de cada un dels apartats i les seues quantitats. 
Després de diversos comentaris sobre estos pressupostos el president 

també fa l'observació respecte de la previsió de la quantitat de sis-cents mil 
euros, en ingressos extraordinaris, per la possible alienació del camp de la 
Devesa, ja que a l'aprovar-se el Pla General Urbà de Vinalesa és previsible 
l'execució d'un PAI, i per tant ha de figurar en la previsió d'ingressos; no 
tractant-se per tant d'una decisió del patronat d'alienar esta part del patrimoni. 

Posada a votació la proposta de pressupostos s'ha aprovat per majoria 
absoluta de quatre vots i amb l'abstenció del vocal D. Bartolomé Ferrando 
Bargues. 

En el moment de la votació no s'havia incorporat encara a la reunió el vocal 
D. Ricardo Santarrufina Romero, el qual es va incorporar quan es tractava el 
punt següent. 
 

Punt Tercer.- Informe general, provisional, dels pagaments realitzats en la 
construcciò del Centre de Dia. 
 

El secretari llig les quantitats que s'han pagat en l'edificació del Centre de 
Dia per diversos conceptes. Prèviament informa de la participació de més de 
quaranta empreses en la dita construcció. Així mateix recorda la inversió 
dinerària de 640.033´16 €, realitzada per a constituir l'empresa, quantitat que 
suposa el 50% del capital social. A esta quantitat s'afigen els dos-cents mil 



euros (200.000 €) aportats per mitjà de la pòlissa de crèdit; amb això s'ha 
disposat de 840.033´16 euros. 

Els pagaments realitzats, més altres pagaments pendents de realitzar  una 
miqueta més dels indicats 840.033´16 €. 
 

S'informa que els costos de la construcció: obra. fusteria, electricitat i la 
resta de treballs que s'han mantingut dins de les quantitats en principi 
pressupostades, més prompte a la baixa. Però les quantitats per pagament de 
l'IVA, els projectes tècnics, alguns impostos i la mateixa gestió, tot això ha 
superat prou la quantitat que en principi es va invertir. 

El president presenta el llibre on consten totes les dades referides a les 
empreses participants, els treballs realitzats, les quantitats per cada concepte i 
les factures corresponents, manifestant que estan tots els documents a 
disposició dels patrons. 

El vocal D. Francisco Ramón Ample Blat pregunta al president en quina 
situació es troba actualment l'edifici, a lo que respon que està a falta que 
l'empresa Termes faça l'entrega oficial de l'edifici (finalització d'obra) amb tots 
els requisits legals. Informa que s'ha demorat un poc esta entrega per no estar 
connectada la corrent elèctrica. També informa el president de les incidències 
provocades per les fortes pluges, la qual cosa ha necessitat la intervenció d'una 
de les empreses per a solucionar problemes de goteres. 
 
 

Punt Quart.- Proposta de quantitat i forma d'ampliar el capital social de 
l'entitat Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa S.L. 
 

El secretari llig la comunicació rebuda de l'Assemblea General de Socis de 
la S.L., el comunicat del qual diu textualment: 

 
“Punt Segon. En este punt es tracta de la modificació de l'article 5t dels 

Estatuts de l'entitat Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa S.L., amb la proposta 
d'ampliació del capital social d'esta mateixa entitat per la quantitat de 
320.033´16 euros, creant la participació número cinc del capital social de 
l'entitat”. 

 
“En este punt s'acorda”: 
“Ampliar el capital social de l'entitat en la quantitat de 320.033´16 euros, per 

mitjà d'aportació dinerària en efectiu, equivalent a una participació social 
numerada amb el número cinc”. 

“Notificar a les entitats participants en la societat que tenen un termini de 
trenta dies per a optar a la subscripció de la participació social, tenint en 
compte que si són diverses les entitats interessades en la seua subscripció, la 
dita participació seria prorratejada entre les mateixes”. 

El president manifesta que és el moment que correspon al patronat 
manifestar-se en el sentit de participar o no participar en esta ampliació de 
capital, aclarint que quan l'altre soci, l'Ajuntament de Vinalesa, es manifeste 
sobre la seua participació, sobre el seu dret d'opció a participar, correspondrà 
al Patronat decidir sobre la quantitat a aportar. 

El vocal Sr. Vijuescas s'expressa en el sentit que, si fora necessari, la 
Fundació hauria d'assumir el total de l'ampliació, donant per suposat que el 



50% que li correspon per llei, per dret, haurà d'assumir-ho. Insisteix en això per 
tractar-se d'una inversió en patrimoni i més inclús perquè pot destinar-se a 
dotació fundacional, amb la qual cosa es passa o traspassa el patrimoni 
dinerari a patrimoni en inmoble. 

El secretari manifesta que sobre aquest punt ha consultat al servei de 
Conselleria i li han contestat que solamens és necessari que es presente un 
certificat de l'acta on conste l'acord de participar en l'ampliació del capital social 
i de destinar a dotació fundacional la participació que es decidisca. El certificat 
ha de tindre el reconeixement notarial de les firmes del secretari i del president 
del patronat. 
 Proposat este punt a votació és aprovat amb cinc vots a favor i el vot en 
contra del vocal D. Ricardo Santarrufina Romero. 
 

Punt Quint.- Informes i propostes del president. 
 
-S'informa que en el dia de hui han començat els treballs de derrocament de 

les cases de la plaça de Gafaüt números 2 i 3. 
-Es presenta el resultat de la campanya d'ajudes per a la compra de llibres 

de text i material escolar. S'han concedit 108 ajudes, ascendint el seu import a 
la quantitat de 3939´59 euros. 

-Es presenta la sol·licitud rebuda de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament 
de Vinalesa, demanant ajuda econòmica per a la cavalcada de Reis i altres 
activitats nadalenques. Sobre este assumpte el patronat ja va decidir el passat 
any no destinar ajudes a esta classe d'activitats. 

-S'ha proposat destinar ajuda econòmica per a aquelles persones o famílies 
necessitades que, com en anys anteriors, puguen proposar les persones 
dedicades a l'acció assistencial. El patronat acorda per unanimitat destinar 
ajuda respecte d'això, i segons resulte de les peticions de les persones 
dedicades a esta acció assistencial. 

-S'informa que D. Enrique Colomer Benito i Da. Pilar Santarrufina Andrés no 
han abonat l'import de l'IBI-U de 2005, a pesar d'haver-los comunicat per escrit 
l'import a abonar, adjuntant la fotocòpia del rebut que identifica les cases que 
ocupen en lloguer. 

Es comenta que D. Enrique ha abonat fins ara l'import corresponent a este 
impost i que la Sra. Pilar ja va demorar el pagament l'any passat, de manera 
que va caldre notificar-li novamentt este pagament per mitjà de burofax. 

En este punt se li pregunta a l'assessor jurídic D. José Manuel Vázquez 
Vilanova, que assisteix a la reunió, sobre el procediment a seguir. La resposta 
del lletrat va ser que hi ha jurisprudència per la qual es considera que l'impagat 
de l'IBI-U és motiu suficient de resolució del contracte d'arrendament, sense 
indemnització. Per a això és necessari que la fundació, bé per conducte notarial 
o bé per burofax, dispose del justificant d'haver comunicat a l'inquilí el 
requeriment d'este pagament. 

Es dóna la circumstància que les negociacions amb mires a resoldre els 
contractes de lloguer que existeixen entre la fundació i estos inquilins es troben 
paralitzades.  
Preguntat als patrons sobre el procediment a seguir, la majoria es manifesta a 
favor d'avisar-los novament, però per mitjà de burofax. El vocal D. Bartolomé i 
també D. Ricardo Santarrufina comenten que convindria esperar uns dies més, 
per si es decidixen a pagar el seu deute, estes persones. El president els invita 



que siguen estos dos vocals els que es dirigisquen a D. Enrique i a Da. Pilar 
exposant-los l'obligació que tenen de fer front a este pagament. Però no 
obstant s'els avisarà novament per burofax, encara que això supose un 
dispendi d'al voltant de vint euros per cada cas. 
 

En el punt de Precs i Preguntes el vocal D. Ricardo Santarrufina ha 
manifestat que encara que ha arribat tard a la reunió i per això no ha pogut 
votar en el punt referit als pressupostos, la seua intenció era votar en contra, en 
desacord pel que ell entén com una decisió de vendre el camp de la Devesa. Al 
mateix temps manifesta que el PAI ha d'executar-lo la Fundació. 

El president D. Julio Martínez Blat li respon, aclarint-li que, en primer lloc, no 
hi ha cap decisió de venda del referit camp; que el figurar en el pressupost 
d'ingressos extraordinaris és en previsió que s'execute un PAI; i sobre el fet 
que siga la Fundació la que s'encarregue d'ejecutarlo, ni és el moment per a 
parlar-ne ni esta Fundació benèfica està per a participar en este tipus de 
negocis. 

No havent-hi més assumptes en este apartat el president declara finalitzada 
esta reunió, quan són les dènou hores trenta minuts del dia abans indicat. 
 

                      
 

 
 
El Secretari 
Francisco Resurrecció Ros 

 


