
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 5/2012 
 
A Vinalesa sent les 18 hores del dia 5 de setembre del 2012, es reuneix la 
Junta rectora de la fundació de la Comunitat Valenciana Pedro Bas de 
Vinalesa, per a tractar sobre els punts inclosos en l'Orde del Dia de la 
Convocatòria, amb l'assistència de tots els patrons que la componen, els quals 
es relacionen al marge. 
 
President: Julio Martínez Blat 
 
Secretari: Francisco Resurrecció Ros 
 
Vocals: 
Nativitat Collado Ortiz 
Mª. Pilar Ferriol Bruixola 
María Delgado Catalunya 
Ricardo Santarrufina Romero 
Ferran Pardo Llopis 
 
Oberta la sessió pel president, el secretari ha llegida l'acta corresponent a 
l'última reunió, sent aprovada per unanimitat. 
 
Punt Segon.- Informes i Propostes del president. 
1.- Execució de l'aval Bancari del Banc Popular. 
 
El president ha informat sobre l'execució de l'aval bancari en poder de la 
Fundació, per la quantitat d'un milió quatre-cents cinquanta mil Euros, com a 
garantia de cobrament per la venda del camp de la Devesa. 
L'execució de l'aval bancari en poder de la Fundació, per la quantitat de 
1.450.000´- Euros, com a garantia de cobrament per la venda del camp de la 
Devesa. 
El president ha fet un repàs al procés que ha tingut esta execució, que en el 
primer moment, l'empresa Rover Alcisa i el Banc Popular es van negar a 
entregar a la Fundació l'import corresponent,-1.450.000´- Euros. Davant d'esta 
negativa el Patronat  va prendre l'acord de procedir per la via Judicial, i es va 
encarregar al lletrat assessor de la Fundació, D. Juan Antonio Ferrero, que 
prepararà la documentació pertinent per a acudir al Jutjat. Però abans de 
presentar esta demanda davant del Jutjat, el Banc Popular va dipositar el taló 
bancari corresponent en la notària de Moncada, on se li va entregar al 
president D. Julio Martínez Blat, pel notari D. Alberto Pi Soriano. 
El xec per l'import d'un milió quatre-cents cinquanta mil euros va anar dipositat 
en l'entitat Ruralcaixa en les oficines de Vinalesa, i va quedar com a inversió a 



termini fix, amb venciment el dia 6 d'octubre del corrent 2012. Després d'este 
venciment es procedirà a liquidar l'IVA davant de l'Agència Tributària, l'import 
del qual a liquidar al 16%, ascendeix a 200.000´- Euros. 
El president ha comentat sobre les distintes formes d'inversió per a evitar riscs 
bancaris, i entre les formes de major garantia està invertir el Lletres de l'Estat. 
Una altra possibilitat està a diversificar la inversió distribuint el capital en 
diverses entitats bancàries, de manera que no supere la quantitat invertida els 
cent mil euros, per ser una manera de garantir la inversió. 
Com es desconeix encara si Rover Alcisa recorrerà Judicialment l'execució de 
l'aval, el Patronat està atent a això i procedirà segons establix la Llei davant de 
l'Agència Tributària. 
 
El president ha demanat als patrons que procuren informar-se sobre les ofertes 
d'inversió de les entitats bancàries, a fi de decidir en la pròxima reunió del 
Patronat, com realitzar la inversió. 
 
2.- S'ha presentat la Resolució de la Conselleria de Benestar Social, la 
Resolució per la qual es concedeixen a la Fundació Pedro Bas 74.675´98 
Euros, en concepte del cost de places del Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa. 
En la resolució es diu que el 60% de la quantitat  concedida serà alliberada a la 
firma d'esta Resolució, i el 40% restant s'alliberarà prèvia la presentació de la 
documentació justificativa i la seua comprovació. 
 
Al tractar este punt, pel secretari s'ha presentat un resum sobre els pagaments 
efectuats per la Fundació a l'empresa Gesmed en els huit primers mesos del 
corrent 2012, l'import dels quals ha ascendit a 50.820´88 Euros. 
 
També ha exposat que en els quatre mesos restants, previsiblement, es 
pagaran uns 33.409´68 Euros, la qual cosa suposa uns pagaments  de 
84.230´56 Euros, en el total de l'any. Amb això restant els 74.676´98 Euros a 
aportar per la Conselleria de la quantitat de 84.230 Euros dels pagaments, el 
saldo queda en 9.554´58 Euros deficitaris per a la Fundació, en el que referix al 
Centre de Dia. 
Tal com consta en anteriors actes, el Patronat assumeix esta realitat, a fi de 
consolideu el funcionament del Centre de Dia, i com a mitjà de complir la 
finalitat Assistencial de la Fundació establida en els seus Estatuts 
 
3.-S'ha informat sobre la convocatòria per a les ajudes a l'adquisició dels llibres 
de text i material escolar, per al curs 2012-2013. 
En el document presentat per la treballadora social de la Fundació, SRA. 
Josefa Llopis Bonaventura, consta que s'han rebut 136 sol·licituds, de les que 
ja han sigut aprovades 93 d'elles. Altres 18 sol·licituds tenen dret a les ajudes 
però estan a falta de completar la documentació. 
Hi ha 25 sol·licituds amb ingressos per unitat familiar que  excedeixen el màxim 
d'ingressos establits per a accedir a estes ajudes, màxim establit en 30.000´- 
Euros. 
 
Quant a les 93 sol·licituds ja aprovades, les ajudes ascendeixen a 4.651´  
Euros. (Les ajudes per al curs 2011-2012 van ascendir a 4.692´04 Euros). 
 



Està previst el pagament d'estes ajudes  durant el corrent mes de setembre. 
 
4.- El secretari ha informat sobre la venda de llibres de la Història de la 
Fundació, els ingressos dels quals, fins a la data, han sigut d'1.205 euros. La 
factura corresponent a l'edició  de 300 llibres ha ascendit a 1.160´- euros. Amb 
els llibres venuts s'ha cobert el cost de l'edició. 
 
S'han  entregat com a obsequi uns quaranta exemplars. 
El secretari ha proposat als patrons que intenten aconseguir compradors per 
als llibres disponibles. 
 
5.- S'ha informat també sobre la dissolució de la Societat Limitada Centre de 
Dia Pere Bas de Vinalesa. La documentació corresponent està en el Registre 
Mercantil per a la seua aprovació. Quan el Registre resolga  la seua aprovació 
es procedirà a escripturar notarialment la propietat que correspon a cada una 
de les dos parts l'Ajuntament de Vinalesa i la Fundació Pedro Bas. 
 
6.- S'ha informat sobre les dos  inversions de la Fundació en Ruralcaixa, les 
quantitats de les quals són de 190.000´- una,  i 88.496´96 Euros l'altra. La 
primera d'elles s'ha reinvertit al seu venciment, amb el 3% d’interessos. L'altra 
venç el 22 de setembre corrent i s'invertirà novament. 
 
7.- Els patrons, unànimement, han aprovat felicitar i agrair a l'Editora 
Campgràfic, en les persones de D. Xavier Llopis Bauset, D. José Luis Martín, i 
D. Félix ….., per la seua col·laboració en l'edició del llibre sobre la història de la 
fundació, tant en treball, com en el que ha sigut aportació econòmica. 
Felicitació i agraïment que se'ls comunicarà per escrit. Igualment agrair a D. 
Honorato Resurrecció Ros la seua col·laboració. 
 
Punt Tercer.- Precs i Preguntes.- En este punt no s'ha suscitat cap qüestió, per 
la qual cosa el president dóna per conclosa la reunió, quan són les 18´40 hores 
del dia de la data. 
 
 
 
El secretari 
 
Francisco Resurrecció Ros 
 


