
 
ACTA 1- 2006 

 
 
 
 
 
 

A Vinalesa, sent les 18 hores del dia 27 de gener de 2006, es reunix la Junta 
Rectora de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pere Bas de Vinalesa, amb 
l’assistència de tots els components del Patronat, els quals figuren al marge, per a 
tractar els assumptes que consten en l'orde de dia de la convocatòria. 

 
Oberta la sessió, el secretari dona lectura a l'acta de l'última reunió, sent 

aprovada per unanimitat. 
 
A continuació, i com a segon punt de la convocatòria, el secretari dóna lectura 

a l'escrit remés per l'Assemblea General d'Accionistes de l'entitat Centre de Dia 
Pere Bas de Vinalesa S.L., en el contingut del qual consta que l'Ajuntament de 
Vinalesa, en la sessió celebrada pel Ple el dia 29 de desembre del 2005, va 
prendre l'acord de renunciar al dret de preferència a participar en la subscripció 
d'accions per ampliació de capital en la mercantil Centre de Dia Pere Bas de 
Vinalesa S.L. 

 
En conseqüència, amb la renúncia de l'Ajuntament a participar en l'ampliació 

de capital en l'esmentada entitat mercantil, els senyors accionistes, components 
de la Junta General de l'entitat proposen per mitjà de la notificació esmentada, al 
Patronat de la Fundació Pere Bas de Vinalesa, que suscriga en la seua totalitat 
l'acció número cinc amb què s'amplia el capital de la mercantil referida “Centre de 
Dia Pere Bas de Vinalesa S.L.”, en tres-cents vint mil setze euros amb seixanta-un 
cèntims, (320.016´61 €). 

 
Amb la lectura d'este document de la Junta General d'Accionistes, de data 2 de 

gener del 2006, es passa al tercer punt de l'orde del dia, en el qual consta: Presa 
de decisions sobre la quantitat a participar en l'ampliació de capital en l'entitat 
Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa S.L. 

 
Entrat en este punt el president proposa als senyors patrons que la Fundació 

participe en el total de la quantitat a ampliar creant l'acció número cinc, amb els 
tres-cents vint mil setze euros amb seixanta-un cèntims. La proposta l'explica 
manifestant que d'esta manera no entrarà cap nou soci en l'entitat Centre de Dia 
Pere Bas de Vinalesa S.L., i el que és més important, que la Fundació amb esta 
aportació de capital reforça el seu patrimoni immobiliari invertint en la referida 
empresa, la finalitat de la qual és la que arrepleguen els Estatuts en el seu títol 
Segon, article 6. Així mateix, posa de manifest que este tipus d'empreses 
dedicades a l'acció assistencial és previsible la seua rendibilitat econòmica, a més 
de la lògica rendibilitat social. 



 
En estos mateixos raonaments es manifesta el patró D. Benedicto Vijuescas 

Ros, afegint que amb esta nova inversió, la Fundació participaria amb el 60% del 
capital social i tindria més protagonisme dins de l'entitat mercantil. 

 
Per la seua banda, el vocal D. Ricardo Santarrufina Romero, pregunta al 

president si l'Ajuntament ha donat alguna raó per a, o per la qual, ha decidit 
renunciar al seu dret a participar en la referida ampliació de capital. El president, 
D. Julio Martínez Blat, que és l'alcalde de Vinalesa, ha respost a D. Ricardo, que 
és component de l'Ajuntament, que no s'han donat més explicacions que les que 
es van donar en el ple municipal en què es va aprovar la no participació, i per tant, 
com component del grup municipal del PPCV, té tota la informació sobre este 
acord, perquè va participar en tal ple municipal. 

 
També el vocal D. Francisco Ramón Ample Blat es va estendre, en este punt, 

en els mateixos arguments del president. 
 
Finalment el president va proposar a votació la decisió a prendre i es va 

acordar per majoria absoluta la participació en esta ampliació de capital, 
subscrivint en la seua totalitat l'acció número cinc amb què s'amplia en tres-cents 
vint mil setze euros, amb seixanta-un cèntims d'euro. Van votar a favor el 
president D. Julio Martínez Blat i els vocals D. Bartolomé Ferrando Bargues, D. 
Benedicto Vijuescas Ros, Sra. Maria Pilar Ferriol Bruixola, Sra. Maria Delgado 
Cataluña, i D. Francisco Ramón Ample Blat. El vocal D. Ricardo Santarrufina 
Romero es va abstindre en este punt. 
 

Quart punt- Proposta del president de destinar a Dotació Fundacional la 
quantitat dinerària que s'invertisca en l'ampliació del Capital Social de l'entitat 
Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa S.L. 
 

El president raona la seua proposta manifestant que al destinar a dotació 
fundacional esta important quantitat dinerària, de 320.016´61 €, es reforça la 
garantia de continuïtat de la Fundació, perquè els béns dotacionals no estan a la 
venda. Així, d'esta manera, la dotació fundacional actual, que és de sis-cents 
quaranta mil euros, amb la nova destinació, passaria a ser de nou-cents seixanta 
mil setze euros, en xifra redona. 

 
Proposat a votació este punt és aprovat per unanimitat de tots els components 

del Patronat, els quals són: D. Julio Martínez Blat, president, i els vocals D. 
Bartolomé Ferrando Bargues, D. Ricardo Santarrufina Romero, D. Benedicto 
Vijuescas Ros, Sra. María Delgado Catalunya, Sra. María Pilar Ferriol Bruixola i D. 
Francisco Ramón Ample Blat. 
 

Quint punt.- Informes i propostes del president. 
 

Manifesta el president que el Centre de Dia continua sense poder utilitzar-se 
perquè no s'ha connectat encara el corrent elèctric, la qual cosa està a càrrec 



d'Iberdrola. La no connexió es deu al fet que, en la Conselleria d'Indústria s'ha 
perdut l'expedient que va entregar l'enginyer que ha fet el projecte corresponent. 
Després de molt insistir, i no havent aparegut l'expedient original, li han acceptat la 
documentació fotocopiada, prometent que a la major brevetat entregaran ell 
butlletí corresponent, perquè Iberdrola puga procedir a donar l'entrada de corrent 
elèctric. 

 
Esta és la raó per la qual no s'ha començat a utilitzar este Centre. 
 
El secretari informa que en breu es publicarà el butlletí informatiu “La Devesa”, 

del qual s'ha demorat la seua eixida per combinar les dates de la convocatòria de 
subvenció a la promoció del valencià. 

Així mateix informa que en este pròxim butlletí es donarà, novament, 
informació completa de la situació del patrimoni de la Fundació, del dinerari i de 
l'immobiliari. amb això es podrà tranquil·litzar als que tenen els seus dubtes. 
 

Sext punt.- Precs i preguntes. 
 
El vocal D. Ricardo Santarrufina Romero manifesta que, si el PAI sobre el 

camp de la Devesa és aprovat, hauria d'executar-lo la Fundació, i per a això hauria 
de fer una previsió de fons. 
 

Amb això, i no havent-hi més assumptes que tractar, el president alça la sessió 
sent les 18 hores 40 minuts del dia assenyalat. 
 

De tot el que tracta i els acords presos done fe per mitjà de la present acta. 
 
              
 

   El Secretari 
   Francisco Resurrecció Ros 


