
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 6/2012 
 

A Vinalesa a les 18 hores del dia 1 d'octubre del 2012 es reuneix la Junta de 
Patrons de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pedro Bas de Vinalesa per 
a tractar  els assumptes que s'inclouen en l'Orde del dia de la convocatòria. 
Assisteixen els senyors que es relacionen al marge.  
 
President: D. Julio Martínez Blat; 
 
Secretari: D. Francisco Resurrecció Ros; 
 
Vocals: 
Sra. Nativitat Collado Ortiz 
Sra. María Delgado Catalunya; 
Sra. María Pilar Ferriol Bruixola; 
Sra. Noelia Rigoberto Saragossa; 
D. Ricardo Santarrufina Romero; 
El patró D. Ferran Pardo Llopis hi ha excusat la seua assistència.  
 
Oberta la sessió pel president, el secretari ha llegit l'acta corresponent a l'última 
reunió, sent aprovada per unanimitat. 
 
Punt Segon.- Presentació del segon Burofax rebut de l'Empresa Rover Alcisa 
S.L.U. sobre l'execució, per part del patronat, de l'aval bancari del Banc Popular 
Espanyol, que la Fundació disposava com a garantia per la venda del camp de 
la Devesa. Presa de decisions respecte d'això. 
 
El president ha donat lectura al Burofax de Rover Alcisa S.L.U. remés pel 
despatx d'advocats Cuatrecases Gonçalves Pereira, en el que es commina, 
amb urgència, al Patronat d'esta Fundació a no disposar dels diners de l'aval, i 
a la seua devolució a Rover Alcisa. En tal Burofax s'amenaça als patrons de 
procedir per la via penal, en cas de no tornar a  Rover Alcisa, immediatament, 
els diners executats.  
 
El president ha exposat als patrons el criteri manifestat per l'assessor Jurídic de 
la Fundació, segons el qual el Patronat no està obligat a contestar al Burofax, si 
bé es respondrà al mateix per carta, per mitjà de correu certificat i amb 
justificant de recepció. 
Segons l'assessor Jurídic ha manifestat, l'amenaça continguda en el Burofax, 
de procedir per la via Penal no té sentit ja que el Patronat ha executat l'aval per 
incompliment, per part de Rover Alcisa, d'allò que s'ha pactat en el contracte de 
compravenda del Camp de la Devesa. 



 
Amb la informació exposada pel president, els patrons presents en la reunió, 
unànimement, s'han ratificat en la decisió que es va prendre per a executar 
l'aval.  
 
A continuació el president ha informat sobre les gestions realitzades davant de 
diverses entitats bancàries amb mires a invertir els diners procedents de l'aval 
bancari. S'han remés cartes dirigides a onze entitats bancàries, i algunes ja han 
manifestat interès a presentar les seues ofertes. 
 
El president ha manifestat que quan es reben les ofertes es convocarà a reunió 
al Patronat.  
 
Punt Tercer.- Facultar el president D. Julio Martínez Blat per a atorgar 
escriptura pública de Final d'Obra del Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa. 
 
Entre els requisits establits per a la dissolució de l'entitat Centre de Dia Pere 
Bas de Vinalesa S.L. està disposar de l'escriptura notarial de final d'obra de 
l'edifici del Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa. 
 
Els patrons presents, unànimement, han pres l'acord de facultar el president D. 
Julio Martínez Blat perquè, com a representant legal de la Fundació, procedisca 
a atorgar escriptura pública notarial de final d'obra del Centre de Dia Pere Bas 
de Vinalesa. 
 
Punt Quart.- Informes i Propostes del president. 
Amb la informació continguda en els punts anteriors ha quedat tractat este punt 
Quart. 
 
Punt Quint.- Precs i Preguntes.-  
En este punt no s'ha suscitat cap qüestió, per la qual cosa el president ha donat 
per finalitzada la reunió, quan són les 18´50 hores del dia de la data. 
 
 
El secretari 
 
 
Francisco Resurrecció Ros 


