
 
 

 
 

ACTA 2 – 2006 
 
 
 

 
 
 
 

A Vinalesa, sent els 19 hores del dia 22 de febrer de 2006, i prèvia convocatòria, 
és reunix la Junta Rectora de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pere Bas de 
Vinalesa, per a tractar i decidir sobre els assumptes que figuren en l'orde del dia de la 
convocatòria. 

 
Obri la sessió el sr. President. El Secretari llig l'acta de l'última sessió, que és 

aprovada per unanimitat. 
 

En el Punt Segon de l'orde del dia figurava la revisió dels comptes de la Fundació, 
corresponents a l'exercici de 2005, a fi de poder tancar la comptabilitat d’este exercici. 

 
El document comptable s'havia entregat amb antelació a cada un dels patrons junt 

amb la convocatòria. Coneguts els comptes per tots els vocals i comentats, han sigut 
aprovats per unanimitat. 

 
El vocal D. Bartolomé Ferrando Bargues ha fet una observació respecte a la 

quantitat corresponent al termini per l'expropiació dels immobles de la plaça del 
Castell. El secretari informa que esta quantitat no figura en els comptes de 2005 per 
haver-se ingressat en els primers dies de Gener de 2006. 

 
L'assessor fiscal comptable ha estat present en esta reunió, en el moment de 

tractar sobre els comptes, i ha informat sobre la repercussió fiscal d'ingrés hagut per 
els tres immobles de la plaça de Gafaüt. Informa sobre les normes legals, que 
estableixen una tributació del 10% dels beneficis, per al cas que el benefici no 
seguisca reinvertit en els tres anys següents. 

 
S'ha informat de les consultes verbals fetes en la Delegació d'Hisenda de València, 

on s''ha  informat de que la Fundació no està obligada al pagament d’este 10 %. No 
obstant, el Patronat vol tindre aquesta seguretat i per a això hi ha encarregat als 
servicis Jurídics i Fiscals que presenten davant de l'Agència Tributària una consulta 
per escrit, a la Consulta Tributària Vinculant, facultant el president D. Julio Martínez 
Blat per a la seua tramitació. 

 
Esta Junta Rectora ha pres l'acord de tancar la comptabilitat i que és presenten els 

referits beneficis com exempts, a costa de la resolució que puga donar-se de l'Agència 
Tributària, i també a la informació que puguen demanar els tècnics Jurídics i 
Comptables. Este acord s'ha pres amb el vot favorable del president D. Julio Martínez 
Blat i dels vocals Sra. María Delgado Cataluña, Sra. Maria Pilar Ferriol Bruixola i D. 
Benedicto Vijuescas Ros. Per part del vocal D.Ricardo Santarrufina Romero s'ha emés 
el vot en contra. 

En el moment esta votació s'havia absentat, per motius de treball, el vocal D. 
Bartolomé Ferrando Bargues. 



 
 

Punt Tercer.- Informes i propostes del president.- 
 
El president proposa als senyors patrons celebrar la festa del llibre adherint-se als 

actes programats per part del PASIV, i adquirint dos dels títols dels llibres que D. 
Pedro Bas volia per a la Fundació. Són els corresponents a “El Cementeri de la 
Magdalena” i “Martín l'Expósito”, el cost del qual entre ambos és de 215 Euros, més 
despeses d'enviament. Esta proposta ha sigut aprovada per unanimitat. 

 
Informa el president del contingut del pròxim butlletí informatiu “La Devesa” núm..7, 

exposant els distints punts del seu contingut, i donant lectura al text complet. Els 
senyors patrons aproven majoritàriament el text llegit, amb quatre vots a favor. El vocal 
D. Ricardo Santarrufina ha votat en contra. 

 
En línies generals, el contingut d’este butlletí és un text que explica l'orientació 

actual de la Fundació, amb mires al compliment dels seus fins. Arreplega els 
pressupostos de la Fundació per a l'any 2006, informa dels béns patrimonials, 
dineraris i immobiliaris i exposa el procés seguit per els tres immobles de la plaça de 
Gafaüt. 

 
En relació a les cases de la Plaça de Gafaüt números 7, 8 i 9, el vocal D. 

Benedicto Vijuescas Ros proposa que es done informació, a banda del butlletí la 
Devesa, per mitjà d'un full en què és faça referència a allò que s'ha divulgat pel Partit 
Popular de Vinalesa en el butlletí del passat mes de Gener de 2006, el contingut del 
qual, respecte a la Fundació, de falsetats i d'insídies és inadmissible, més inclús pel 
seu interés continuat a publicar falsetats de caràcter greu i fer comentaris 
tendenciosos i tergiversadors de la realitat. 

 
Este mateix vocal, Sr. Vijuescas, li ha manifestat a D. Ricardo Santarrufina que el 

comportament del Partit Popular, respecte a la gestió actual de la Fundació, i amb la 
persona del president del Patronat, D. Julio Martínez Blat, és absolutament 
inadmissible, pels insults contra la seua persona i la falsedat dels comentaris. 
Comenta el Sr. Vijuescas que tots hem d'actuar amb exquisit respecte, en la Fundació, 
i respecte entre tots els components del Patronat.  

 
S'ha llegit l'escrit proposat pel vocal Sr. Vijuescas i el seu contingut ha sigut 

aprovat amb quatre vots a favor i un vot en contra. El text, respectant íntegrament el 
seu contingut, podrà modificar-se per a correccions tècniques. 
S'encarrega al secretari del patronat que dirigisca un escrit al president del Partit 
Popular de Vinalesa, D. José Vidal Meliá, entregant-li, per encàrrec del patronat, el full 
informatiu aprovat per a la seua publicació. 
 

Punt Quart.- Precs i Preguntes.- 
 

En este punt no s'ha suscitat cap qüestió pel que el president dóna per conclosa la 
reunió, quan són les vint hores del dia assenyalat al principi. 
 
 
 
 
El Secretari 
Francesc Resurrecció Ros 

 


