
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 7/2012 
 
A Vinalesa a les 18´30 hores del dia 29 d'octubre del 2012 es reunix 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 a la reunió els srs/es que a continuació es relacionen: 
 
PRESIDENT: D. Julio Martínez Blat 
 
SECRETARI: D. Francisco Resurrecció Ros 
 
VOCALS: 
Sra. Nativitat Collado Ortiz 
Sra. Noelia Rigoberto Saragossa 
Sra. María Delgado Catalunya 
D. Ferran Pardo Llopis 
 
Va excusar la seua assistència la SRA. María Pilar Ferriol Bruixola. 
No va assistir D. Ricardo Santarrufina Romero. 
 
Oberta la reunió pel Sr. president, es passa al Punt Primer amb la lectura de 
l'acta de la reunió anterior, la qual ha sigut llegida pel secretari, i sent aprovada  
per tots els presents. 
 
Punt Segon.- Informació sobre les ofertes rebudes de distintes entitats 
bancàries, sobre els rendiments d'inversions dineràries a Termini Fix. 
El president ha informat de totes les ofertes rebudes, les entitats de les quals 
són: 
1.- Bankinter; 2. Catalunya Caixa; 3. RuralCaixa; 4. Banc Popular Espanyol; 5. 
Bankia; 6. Banesto; 7. Banc Santander; 8. La Caixa; 9. Caixa Popular; 10 
Companyia d'Assegurances Ocàs. 
 
En primer lloc els patrons, per unanimitat, acorden que la forma d'inversió ha de 
ser a termini fix i amb un temps màxim de dotze mesos. 
En segon lloc l'oferta presentada per la Companyia Ocàs ha sigut desestimada 
per tractar-se d'una modalitat de pòlissa d'assegurança i requerir d'una persona 
física com a acceptant de la pòlissa. 
 
Les ofertes presentades per La Caixa i per Caixa Popular no concretaven el 
tant per cent dels interessos, per la qual cosa es va acordar sol·licitar-ho. 
 



Provisionalment es va acordar comptar per a la inversió amb les entitats 
següents: 
BANKINTER; CATALUNYA CAIXA; RURALCAIXA; BANKYA; BANC 
POPULAR; BANC BILBAO BISCAIA; per ser l'entitats que han oferit  major 
interès. 
 
Quant a Banesto i Banc Santander, la decisió ha quedat a costa de les ofertes 
que presenten La Caixa i Caixa Popular. Per tant, quan es coneguen les ofertes 
d'estes dos entitats es decidiran les assignacions i s'informarà els vocals 
presents en esta reunió, perquè han manifestat expressament, no ser 
necessària una altra convocatòria per a informar d'estes decisions. 
En este punt també s'ha pres l'acord de facultar el president perquè òbriga 
comptes bancaris en aquelles entitats a què se'ls assigne inversió i no tinguen 
compte obert de titularitat de la Fundació. 
 
Punt Tercer.- Informació  sobre la fiscalitat per l'execució de l'aval bancari. 
El president ha informat sobre les consultes realitzades a l'assessor fiscal de la 
Fundació, Sr. Fontestat, el qual manté el criteri que mentre la Fundació no 
dispose de la factura que ha d'emetre l'empresa Rover Alcisa, no podem, ni 
devem, liquidar el 16 % dels 1.250.000´- Euros, el import del qual ascendeix a 
dos-cents mil euros, (200.000´- €). 
 
També s'ha consultada a l'Agència Tributària, a Moncada, els funcionaris de la 
Secció de l'IVA, inclòs el Cap d'esta Secció, no han donat una resposta rotunda 
i clara a la pregunta de si s'ha de liquidar l'IVA dels dos-cents mil euros sense 
disposar de la referida factura. 
En este moment s'està a l'espera que l'assessor Jurídic, D. Juan Antonio 
Ferrero, responga a la consulta que sobre este assumpte se li ha presentat. 
 
Per a major seguretat, els patrons han acordat que es presente una Consulta 
Vinculant davant de l'Agència Tributària. 
 
Punt Quart.- Previsions sobre els pressuposts d'ingressos i despeses de la 
Fundació per a l'exercici de 2013. 
 
S'ha entregat a cada un dels patrons presents un esborrany amb les dades 
econòmiques que es consideren previsibles per a la confecció dels 
pressuposts, a fi que l'assessor comptable, sobre tals dades, els de la forma 
legal establida i es procedisca a la seua aprovació pel Patronat, junt amb la 
memòria explicativa dels mateixos i la memòria del Plans d'actuació per al 
pròxim exercici de 2013. 
 
Punt Quint.- Precs i Preguntes. 
En este punt no s'ha presentat cap assumpte, per la qual cosa el president ha 
donat per conclosa la sessió, quan són les 20 hores del dia de la data. 
 
El secretari del Patronat 
 
Francisco Resurrecció Ros 
 


