
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 2/2012 
 

A Vinalesa a les 19 hores del dia 23 de maig del 2012 es reunix la Junta rectora 
de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, per a 
tractar els assumptes  inclosos en l’orde del dia de la Convocatòria, amb 
l'assistència dels senyors/es que es relacionen al marge. 
 
PRESIDENT: D. Julio Martínez Blat 
 
SECRETARI: Francisco Resurrecció Ros 
 
VOCALS: 
D. Ferran Pardo Llopis 
D. Ricardo Santarrufina Romero 
Sra.María Delgado Catalunya 
Sra. María Pilar Ferriol Bruixola 
 
ASSESSOR JURÍDIC: D. Juan Antonio Ferrero 
 
 
Ha excusat la seua assistència Sra. Nativitat Collado Ortiz. 
 
Oberta la sessió pel Sr. president, el secretari  ha llegit l'acta corresponent a 
l'última reunió, sent aprovada per unanimitat, amb l'observació, per part del 
vocal D. Ricardo Santarrufina, manifestant que en tractar l'assumpte de l'aval 
bancari ell va dir que, segons la seua opinió, tal aval “hauria d'executar-se ja”, i 
això no consta en l'acta.  
 
Punt Segon- Informació sobre la situació dels acords amb l'Empresa Rover 
Alcisa S. A. relatius a la UA -11.1 de Vinalesa, camp de la Devesa, i presa de 
decisions al respecte. 
 
Per part del president es reitera el fet de l’ incompliment dels acords entre 
Rover Alcisa i la Fundació Pedro Bas de Vinalesa, en els que s'estableix el 
pagament per la venda del Camp de la Devesa, en construcció i en metàl·lic, 
dins dels terminis legals establits.  
També manifesta el president que, a pesar de les gestions que s'han realitzat 
davant de l'Empresa Rover Alcisa, amb propostes de solució, segons els 
acords presos pel Patronat, esta empresa no ha respost a cap d'elles. 
 
El president ha demanat al lletrat D. Juan Antonio Ferrero, el qual ha estudiat 
l'escriptura notarial de compra -venda del Camp de la Devesa, que exposarà el 



seu criteri legal  davant de l’ incompliment del contracte per part de Rover 
Alcisa S.A. I exposarà el procediment a seguir en defensa dels interessos de la 
Fundació.  
 
El Sr. lletrat ha manifestat que la Fundació està en el seu dret per a executar 
l'aval bancari, si bé Rover Alcisa podria recórrer l'execució,  després 
d'executada.  
Informa també el lletrat que el procediment per a l'execució necessita un 
requeriment notarial, en el que són necessàries unes certificacions del secretari 
de l'Ajuntament de Vinalesa, certificacions que han de sol·licitar-se seguint un 
formulari, i han de ser  firmades pel secretari.  
 
Després de ser tractat a fons este assumpte, per  tots els patrons presents, el 
president ho ha proposat a votació per a decidir si es procedeix a executar 
l'aval o si, al contrari, s'ha de continuar negociant amb l'Empresa Rover Alcisa 
fins a aconseguir un acord segons les propostes que se li van presentar per 
part d'esta Fundació. 
 
S'ha procedit a la votació i per unanimitat dels cinc patrons presents s'ha 
acordat executar l'aval bancari. Així mateix s'ha acordat que el president 
procedisca a realitzar totes les gestions  necessàries per a executar tal aval 
bancari. 
 
Amb això ha conclòs el tractament del Punt Segon de l'Orde del Dia  
 
Punt Tercer.- Informes i Propostes del president. 
El president ha informat sobre les ajudes als llibres de text i material escolar, 
les quals, segons el document presentat per la treballador social, Sra. Josefa 
Llopis Bonaventura es resumeixen com segueix: 
 
Les sol·licituds aprovades han sigut CENT CATORZE, i el import total de les 
quals ha ascendit a CUATROMIL SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS ( 4.692´04 €). 
 
La treballadora social  ha presentat un quadre resum amb deu grups de 
puntuacions, resultants segons cada situació familiar. 
La vocal Sra. Pilar Ferriol manifesta que, de moment la Conselleria d’Educació 
no  ha publicat les ajudes als llibres de text i és molt probable que no es 
concedeixen. 
 
El president ha informat de la presentació del llibre sobre la Història de la 
Fundació, proveït per al pròxim dia 25 de maig a les 19´30 hores, en el saló de 
Plenaris de l'Ajuntament de Vinalesa. 
 
Després d'alguns comentaris s'han pres els acords següents: 
Que s'entregue un exemplar del llibre a cada uns dels patrons actuals, com a 
obsequi. 
Que s'entregue igualment un exemplar als anteriors patrons o a les seues 
famílies. 



També que ofereix-li el llibre com a obsequi, als regidors dels tres grups polítics 
presents en el consistori Municipal. 
 
Per a la venda del llibre s'ha establit el preu de QUINZE EUROS (15´€) .El 
president ha proposat que al final de l'acte de  presentació s'oferisca un vi 
d'honor, el gasto del qual serà a càrrec de la Fundació. Esta proposta  ha sigut 
aprovada. 
 
Punt Quart.- Precs i Preguntes. 
En este punt no s'ha presentat cap qüestió pel que el president ha donat per 
conclosa la reunió quan són les 20´30 hores del dia de la data. 
 
 
 
El Secretari 
 
 
 
Francisco Resurrecció Ros 


