
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 1/2012 
 

A Vinalesa sent les 18 hores del dia 22 de febrer del 2012 es reuneix la Junta 
de patrons de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, 
amb  assistència de tots els seus components, els quals es relacionen al 
marge, per a tractar els assumptes que inclou l'ORDRE DEL DIA. 
 
PRESIDENT: D. Julio Martínez Blat 
 
VOCALS:  
SRA. Nativitat Collado Ortiz 
SRA. María Pilar Ferriol Bruixola 
SRA. María Delgado Catalunya 
D.  Ricardo Santarrufina Romero 
D.  Ferran Pardo Llopis 
 
SECRETARI: D. Francisco Resurrecció Ros 
 
Per a tractar l'assumpte que figura en el Tercer Punt de l'Orde del Dia ha sigut 
convocat el lletrat D. Juan Antonio Ferrero, com a especialista en assumptes 
IMMOBILIARIS. 
 
En  obrir la sessió el Sr. president, ha proposat tractar en primer lloc el Punt 
Tercer de l'Orde del Dia, per al que ha sigut convocat el lletrat Sr. Ferrero; ha 
sigut acceptada la proposta,  passant directament al seu contingut, que consta 
en els termes següents: 
 
Donar compte de la proposta presentada per l'empresa Rover Alcisa sobre el 
camp de la Devesa i presa de decisions. 
 
El president ha informat d'una proposta de Rover Alcisa,  presentada sense 
firma del responsable de l'empresa i sense capçalera distintiu de la mateixa, 
per la qual cosa ha de considerar-se com proposta verbal del seu Gerent D. 
Salvador Tordera. 
 
El Sr. Tordera  va manifestar al president, D. Julio Martínez Blat, que Rover 
Alcisa vol sol·licitar un ajornament de dos anys per als compromisos  contrets 
amb la Fundació Pedro Bas, referits a l'entrega de sis baixos comercials i sis 
garatges, com a pagament en obra de la quantitat pendent per la compra a la 
Fundació del camp de la Devesa.  
 



L'empresa Rover Alcisa no ha complit els seus compromisos dins dels terminis 
legals establits, terminis que consten en el Certificat emés per  D. Evaristo 
Muñoz Monterde, secretari Interventor de l'Ajuntament de Vinalesa, certificat 
que consta en els termes següents: 
 
Primer.-L'Ajuntament de Vinalesa i la Mercantil ROVER ALCISA 
IMMOBILIÀRIA S.L.U., el dia 14 de juliol de l'any 2009 van subscriure el 
contracte per al desplegament i execució del Programa d'Actuació Integrada 
corresponent a la Unitat d'Execució “U.E.-11.1 del Sector La Devesa”, del Plans 
General de Vinalesa. 
 
La clàusula “V”. Terminis totals i parcials de desplegament i execució del 
programa” del referit contracte assenyalava: “Termini per a la finalització 
simultània de les obres d’urbanització i la construcció de les vivendes 18 
mesos”. 
 
SEGON.-El dia 26 de novembre de l'any 2009 va ser subscrita el “Acta de 
replantejament i començament de les obres d'urbanització i edificació de la 
Unitat d'Execució “U.E.-11.1” del Sector “La Devesa” del Plans General de 
Vinalesa”. 
 
Davant d'este incompliment per part de Rover Alcisa, amb les conseqüències 
econòmiques negatives resultants per a la Fundació, el Patronat ha demanat 
assessorament legal al lletrat D. Juan Antonio Ferrero, perquè estudiades les 
condicions en què es va redactar l'escriptura notarial de la venda del camp de 
la Devesa i a la vista de la situació creada, propose la forma convenient de 
procedir en defensa dels interessos de la  Fundació, centrats en el cobrament 
de la quantitat pendent d’UN MILIÓ DOS-CENTS CINQUANTA MIL EUROS, 
quantitat a percebre en obra o en metàl·lic, i això a l'empara de l'aval bancari 
en poder del Patronat, abonat per l'entitat Banc Popular Espanyol S.A., el qual 
es guarda en caixa forta contractat amb l'entitat  BANKIA. 
 
Pel president s'ha demanat al lletrat Sr. Ferrero que exposara el seu criteri 
sobre este assumpte. El lletrat ha manifestat que si el Patronat manté l’interés a 
disposar dels baixos comercials i els garatges pels quals va optar segons 
consta en l'escriptura notarial de compra venda, haurà de negociar una solució 
amb l'Empresa Rover Alcisa.  
 
De no continuar amb la dita opció, la solució directa està a executar l'aval 
bancari del qual disposa el Patronat. 
El Sr. Ferrero ha manifestat que la Fundació està en el seu dret per a executar 
l’esmentat  aval, i això sempre que estiga pendent d’aprovació, per la 
Conselleria corresponent, el replantejament definitiu de les obres. Ha informat 
que després d’esta aprovació l’única cosa que procedeix és l'entrega dels 
baixos i el garatges, sense possibilitat legal executar l'aval. 
 
En este punt s'han produït diverses intervencions, per part de tots els patrons, i 
totes elles s'han manifestat en el sentit que siga quin siga l'acord a què puga 
arribar-se amb l'Empresa Rover Alcisa ha de quedar absolutament garantit el 



cobrament de la quantitat pendent de pagament. De totes les intervencions es 
concreta  de forma resumida, que: 
 
Primer Punt.- Els patrons han acordat negociar una solució amb l'empresa 
Rover Alcisa, una solució on esta empresa es comprometa a abonar 
determinades quantitats per interessos bancaris, basant-se en el capital 
pendent de pagament i amb termini mensual, o com a màxim trimestral. 
 
Segon Punt.- En cas de no arribar-se a un acord amb Rover Alcisa, el Patronat  
procediria a executar l'aval del qual disposa. 
 
Tercer Punt.- En cas d'acord, i tenint present la modificació de la superfície a 
construir en els baixos comercials, i la previsible modificació de l’escriptura, o 
nova escrituració, haurà de redactar-se de manera que queden  totalment fora 
de perill de qualsevol imprevist els interessos de la Fundació. 
Amb estes conclusions s'ha encarregat al president D. Julio Martínez Blat,  
perquè amb l'assessorament legal del lletrat D. Juan Antonio Ferrero,  
procedisca a la negociació amb Rover Alcisa amb mires a la solució per a este 
important  assumpte. 
El president donarà compte al patronat del resultat de la negociació, tant si hi 
ha acord com si no n'hi ha,  perquè prenga la decisió que procedisca.  
 
En tractar esta qüestió, en una intervenció del patró D. Ricardo Santarrufina,  
ha preguntat al president, perquè no s’intenta la recuperació del camp de la 
Devesa?. L'interés de D. Ricardo Santarrufina en esta pregunta, segons ell, 
que en este camp es construïsca una Residència per a la gent major. 
 
El president  respon que  és improcedent parlar-ne, perquè la propietat del 
Camp de la Devesa és de l'Empresa Rover Alcisa, que la Fundació ja va cobrar 
una important quantitat de diners. També manifesta el president que en este 
moment està tenint lloc el tancament de moltes Residències de Tercera Edat 
per la falta de finançament. El president ha manifestat que el Patronat ha actuat 
en tot moment tenint present la realitat econòmica de la Fundació. 
 
Després de tractat este punt, s'ha  passat a la lectura de l'acta corresponent a 
l’última reunió, i llegida pel secretari ha sigut aprovada per unanimitat. 
 
A continuació s'ha passat al Punt Segon de l'Orde del Dia, el contingut del qual 
és: 
Comprovació dels comptes de la Fundació corresponents a l'any 2011, per a la 
seua presentació davant del Servici d'Entitats Jurídiques. 
 
La documentació corresponent a estos comptes es va entregar amb antelació a 
esta reunió, i junt amb la convocatòria.  
El president ha preguntat als patrons si tenien algun dubte, o comentari 
presentar sobre els comptes.  
Pel secretari s'han mencionat les principals partides d'estos comptes, com ara 
els pagaments per assessoria  fiscal comptable, els salaris i la seguretat social 
de la treballadora, i les despeses per manteniment dels immobles. 
 



També s'ha referit a les partides que componen els ingressos econòmics de la 
Fundació, els rendiments financers i els ingressos per lloguers. 
Finalment el president ha proposat a votació la documentació dels comptes, i 
han sigut aprovades per unanimitat.  
 
Punt Quart.- Proposta de contractació d'assessor Jurídic per als assumptes 
relacionats amb el Patrimoni Immobiliari de la Fundació. 
 
El Sr. President ha proposat als patrons, contractar a D. Juan Antonio Ferrero 
com a assessor del Patronat d'esta la Fundació en les qüestions legals, en 
especial en temes de patrimoni Immobiliari. 
 
La proposta del president, posada a votació ha tingut el vot favorable a la 
contractació per part de quatre dels sis components del Patronat.  Els  patrons 
D. Ricardo Santarrufina Romero i D. Ferran Pardo Llópis han optat per 
l’abstenció. Per això queda anomenat assessor Jurídic de la Fundació el lletrat 
D. Juan Antonio Ferrero.  
 
Punt Quint.- Informes i propostes del President. 
 
El President ha informat de l'assumpte corresponent a la minuta  reclamada per 
l'anterior assessor de la Fundació, per la seua intervenció en la resolució dels 
usdefruits de les cases de la plaça de Gafaüt, propietats de la Fundació. Ha 
mostrat als patrons la carta remesa a tal lletrat en què se li notifica l'acord pres 
en l'última reunió del Patronat, per a procedir a donar solució a este assumpte. 
Se li va remetre la carta per correu certificat i no s’ha tingut resposta. Pel que 
este assumpte contínua sense solució.  
 
En relació amb el punt sext de l'orde del dia, corresponent a l'última reunió del 
Patronat, en el que es proposava la modificació del límit màxim en els 
ingressos per unitat familiar, per a accedir a les ajudes als llibres de text i 
material escolar, el President ha presentat la relació dels ingressos declarats en 
les sol·licituds presentades per al curs 2010-2011. 
Les sol·licituds amb ingressos entre 30.000´- i  35.000´- Euros han sigut ONZE. 
Entre 25.000´- i 30.000´- Euros, han sigut 14 sol·licituds; 
Entre 20.000´- i 25.000´- Euros, 19 sol·licituds; 
Entre 15.000´- i 20.000´- Euros, 15 sol·licituds; 
Entre 10.000´- i 15.000´- Euros, 15 sol·licituds; 
 
Les sol·licituds amb menys de 10.000´- Euros d’ingressos han sigut set. 
 
En este punt la vocal Sra. Maria Pilar Ferriol Bruixola ha manifestat que segons 
la seua informació  en el pròxim curs escolar no hi haurà ajuda de la 
Conselleria d’Educació en  BONO LLIBRE. Davant d'esta probable situació 
proposa que abans de qualsevol modificació hauria de conèixer-se la decisió 
que prenga la Conselleria. 
Davant d’este suggeriment els patrons han acordat tractar este assumpte en 
una altra reunió, ja que la convocatòria d'ajudes per al curs 2012-2013 haurà 
d'aprovar-se  pel Patronat.  
 



Punt Sext.- Precs i Preguntes. 
En este punt no s'ha presentat cap qüestió pel que el president dóna per 
finalitzada la reunió, quan són les 19´45 hores del dia de la data. 
 
 
 
El secretari 
 
 
 
Francisco Resurrecció Ros 


