
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 4/2012 
 

A Vinalesa, sent les 17 hores del dia 23 de juliol del 2012 es reuneix la Junta 
rectora de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, amb 
l'assistència de tots els seus components, els quals es relacionen al marge. 
Assisteix també l'assessor Jurídic D. Juan Antonio Ferrero Martínez. Els 
assumptes a tractar són els que s'inclouen en l'orde del dia de la convocatòria. 
 
President: D. Julio Martínez Blat; 
 
Secretari: D. Francisco Resurrecció Ros 
 
Vocals: 
Sra. Nativitat Collado Ortiz; 
Sra.María Delgado Catalunya 
Sra. Mª. Pilar Ferriol Bruixola 
Sra. Noelia Rigoberto Zaragozá 
D. Ricardo Santarrufina Romero 
D. Ferran Pardo Llopis 
 
 
Assessor Jurídic: D. Juan Antonio Ferrero Martínez. 
 
Punt Primer.- Lectura i aprovació de l'acta corresponent a l'última reunió. 
El secretari ha llegit l'acta de l'última reunió, la qual ha sigut aprovada per 
unanimitat. 
 
Punt Segon.- Informació sobre el requeriment notarial presentat davant del 
Banc Popular per a l'execució de l'aval bancari del Banc Popular i l'empresa 
Rover Alcisa. Davant de la resposta obtinguda presa de noves decisions. 
El president D. Julio Martínez Blat ha pres la paraula per a informar sobre la 
resposta donada pel Banc Popular al requeriment notarial d'execució de l'aval 
bancari  que disposa la Fundació com a garantia de cobrament d'UN MILIÓ 
QUATRE-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (1.450.000´- Euros, segons 
consta en l'escriptura de compra-venda del camp de la Devesa. 
 
El president ha informat de la negativa del Banc Popular a pagar la dita 
quantitat a la Fundació. La negativa  es basa en els mateixos arguments 
manifestats per l'empresa Rover Alcisa Immobiliària, segons els quals no està 
obligada a tal pagament, per no estar esgotat el termini màxim per a l'execució 
de les obres d'urbanització i construcció de les vivendes en el P.A. I.  11.1 de 
Vinalesa.  



En la seua resposta al requeriment notarial, Rover Alcisa ha confós, en els 
seus arguments, a l'Ajuntament de Vinalesa i a la Fundació Pedro Bas com si 
foren una mateixa entitat, però a més les al·legacions sobre l'Ajuntament són 
falses, de manera que és Rover Alcisa qui ha incomplit el contracte firmat. 
 
El president ha manifestat que considera la negativa del Banc Popular i Rover 
Alcisa com un frau a la Fundació. 
Després de la primera intervenció del president ha donat la paraula al lletrat D. 
Juan Antonio Ferrero, el qual es va reunir amb la persona representant del 
Banc Popular, i la conclusió de la qual ha sigut allò que s'ha exposat pel 
president, la negativa a pagar l'aval. 
 
Per part del Vocal D. Ricardo Santarrufina Romero pregunta al lletrat Assessor 
Jurídic, sobre els costs dineraris que podrien recaure a la Fundació, en el cas 
de produir-se una sentència contra a ella. El lletrat ha manifestat que els costs 
podrien ser prou elevats, entre cinquanta mil i setanta-cinc mil Euros. 
 
També el president s'ha referit a les alternatives que es van donar a l'Empresa 
Rover Alcisa a fi de facilitar una eixida amistosa davant de l’ incompliment del 
contracte per part de la dita empresa. Això considerant que hi havia bona 
voluntat  per part de Rover Alcisa. Però esta empresa no ha  respost a cap de 
les alternatives que se li van presentar. 
Per tot això i davant de la negativa a pagar l'aval, entén este president, que és 
una actitud de mala voluntat. 
 
Després de la informació del president i la informació del lletrat D. Juan Antonio 
Ferrero, han intervingut la resta de patrons manifestant el seu malestar i la 
seua preocupació davant de la situació creada. 
 
El president ha preguntat als patrons el seu parèixer, respecte actuar 
judicialment, o bé continuar negociant amb Rover Alcisa i el Banc Popular.  
Després de diversos comentaris per part dels patrons, el president ha posat a 
votació dita proposada. Els patrons de manera unànime han decidit que es 
procedisca judicialment contra el Banc Popular S.A. 
 
També per unanimitat s'ha pres l'acord de facultar el president per a concedir 
poder notarial de representació Judicial. 
Igualment s'ha pres l'acord de retirar les quantitats dineràries dipositades en 
l'entitat Banc Popular, i a més  presentar un escrit en el qual el Patronat 
manifest el seu disgust i protesta pel que considera que és un frau per part 
d'eixa entitat. 
 
Punt Tercer.- Precs i Preguntes. 
En este punt no s'ha suscitat cap qüestió, per la qual cosa el president dóna 
per finalitzada la reunió quan són les 18 hores del dia de la data. 
 
 
El secretari 
 
Francisco Resurrecció Ros 


