
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 8/2012 
 

A Vinalesa, sent les 19 hores del dia 26 de novembre del 2012, es reuneix la 
Junta de patrons de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pedro Bas de 
Vinalesa, amb assistència dels patrons que es relacionen,  
 
President: D. Julio Martínez Blat 
 
Secretari: D. Francisco Resurrecció Ros 
 
Vocals: 
Sra. Nativitat Collado Ortiz 
Sra. María Pilar Ferriol Bruixola 
Sra. María Delgado Catalunya 
D. Ferran Pardo Llopis 
 
Va excusar la seua assistència, per motius laborals, Sra. Noelia Rigoberto 
Zaragozá. 
No va assistir el vocal D. Ricardo Santarrufina Romero. 
 
Els assumptes a tractar constaven en l'Orde del Dia de la reunió. 
Oberta la sessió pel Sr. president, ha sigut llegida l'acta corresponent a l'última 
reunió, sent aprovada per unanimitat. 
 
Punt Segon.- Estudi de la proposta dels pressuposts d'ingressos i despeses de 
la Fundació per a l'exercici de l'any 2013, i la memòria explicativa, la seua 
aprovació si procedeix i la seua presentació davant del Servei d'entitats 
Jurídiques. 
 
Les línies bàsiques d'estos pressuposts ja es van conèixer en l'última reunió, 
celebrada el 29 d'octubre; en el nou text presentat només ha variat la quantitat 
prevista com a subvenció de la Conselleria de Benestar Social al Centre de Dia 
Pere Bas de Vinalesa, pel fet d'haver sigut ingressat el 60 % de la subvenció 
concedida, en el mes d'octubre  passat. També ha sigut llegida la memòria 
explicativa  dels pressuposts presentats i la memòria del plans d'activitats de la 
Fundació per a l'any 2013. 
 
Després de les explicacions sobre cada una de les partides pressupostades i la 
seua memòria, el president ha proposat a votació tot el concernent a estos 
pressuposts, els quals han sigut aprovats per unanimitat. 
 



Punt Tercer.- Informe complet sobre les inversions realitzades amb els 
ingressos procedents de l'execució de l'aval bancari. 
També esta qüestió s'havia tractat en la reunió anterior, si bé van quedar 
pendents de decisió alguna de les inversions. Havien quedat pendents de 
decisió les ofertes presentades  per Banc Santander i Banesto, a costa de les 
ofertes de “La Caixa” i “Caixa Popular”. Finalment es va decidir no acceptar 
l'oferta de “La Caixa” i optar per la “Caixa Popular”. 
El conjunt de les inversions han quedat establides com segueix: 
 
1.- RuralCaixa amb la quantitat de 250.000´- euros, a 12 mesos, amb  
interessos del 3´75 %. 
2.- Banc Popular, amb la quantitat de 200.000´- euros a 12 mesos, amb  
interessos del 4´25 %. 
3.- Bankia, amb la quantitat de 200.000´- euros a 12 mesos, amb interessos     
del 4´10 %. 
4.- Banc Bilbao Biscaia, amb la quantitat de 200.000´- euros a 12 mesos,    
amb interessos de 3´75 %. 
5.- Catalunya Caixa amb la quantitat de 200.000´- euros a 12 mesos, amb  
interessos del 3´85 %. 
6.-Binkinter, amb la quantitat de 200.000´- euros a 12 mesos, amb interessos 
del 3´90 %. 
7.- Caixa Popular, amb la quantitat de 200.000´- euros a 3 mesos, amb  
     Interés del 4 %. 
 
Amb esta informació, els patrons han manifestat la seua total conformitat, tant a 
la distribució de les quantitats, com als rendiments acordats. Per la qual cosa 
este punt ha sigut aprovat per unanimitat. 
 
Punt Quart.- Informació sobre les ajudes a l'adquisició dels llibres de text i 
material escolar per al curs 2012-2013. 
 
Ha sigut llegit l'informe presentat per la Treballadora Social de la Fundació 
SRA. Josefa Llopis Bonaventura; informe en què consten les sol·licituds 
presentades, les quals han sigut cent quaranta-sis (146). 
 
Del total de sol·licituds presentades, vint-i-cinc d'elles no han sigut aprovades 
per sobrepassar els ingressos familiars el límit establit de 30.000´- Euros, 
aprovat pel Patronat.  
 
Altres dèsset sol·licituds estan a falta de completar la documentació exigida. 
Les cent quatre sol·licituds ja aprovades, les ajudes corresponents sumen la 
quantitat de CINC MIL CENT VINT-I-SET EUROS. 
 
La distribució de les sol·licituds queda com segueix: 
 
39 sol·licituds amb 1 punts .………. 35´-  Euros 
17         “          “   2     “       ………. 40´-     “ 
 5          “          “   3     “       ………. 46´-     “ 
10         “          “   4     “       ………. 52´-     “ 
18         “          “   6     “       ………. 72´-     “ 



  2         “          “   7     “       ………. 84´-     “ 
  3         “          “   8     “       ………. 96´-     “ 
 
Esta informació és provisional, incompleta, ja que falten a entregar factures de 
llibres i documentació per a ajustar la totalitat de les ajudes. 
Els patrons han manifestat la seua conformitat a este informe. 
 
Punt Quint.- Informes i Propostes del president. 
 
El president de la Junta de patrons d'esta Fundació D. Julio Martínez Blat ha 
comentat l'acord del  Patronat pel qual es va procedir a l'execució de l'aval 
bancari del Banc Popular Espanyol S.A., i en relació amb este assumpte 
proposa, als patrons presents en la reunió, l'aprovació de l'escrit següent: 
 
“En relació amb allò que s'ha pactat en l'escriptura de contraprestació per 
renúncia de drets autoritzada pel notari de València El senyor José Manuel 
Fuster Vidal el dia 10 de juliol de l'any 2008, número 802 del protocol, per la 
que la companyia mercantil Rover Alcisa Immobiliària  S.L. es va comprometre 
a transmetre a la Fundació determinats locals comercials i places de garatge, el 
detall de la qual consta en aquella escriptura, tenint en compte l'incompliment 
per la mercantil de les obligacions assumides i que va motivar l'execució de 
l'aval, s'adopta l'acord de deixar constància que ja no procedeix l'entrega per 
part de Rover Alcisa Immobiliària S.L. de dits locals i garatges a la Fundació. 
La proposta del president ha sigut aprovada per tots els patrons presents en la 
reunió. Igualment s'ha aprovat que este acord es presente, per mitjà de 
certificat del secretari del Patronat, amb el vistiplau del president, davant de la 
notària de Moncada al notari D. Alfredo Ganell Dasí. 
 
Una altra proposta presentada a la consideració dels patrons ha sigut un 
esborrany per al butlletí informatiu “La Devesa” núm..13. 
 
El president ha entregat un exemplar del text proposat per a la seua publicació, 
a fi que puguen aportar els seus punts de vista i afegir o suprimir alguna 
informació”. 
Amb les aportacions que es reben serà publicat el butlletí dins del mes de 
desembre. 
 
Punt Sext.- Precs i Preguntes. 
No sent presentada cap qüestió, el president ha donat per finalitzada la reunió, 
quan són les 20 hores del dia de la data. 
 
 
El secretari 
 
 
Francisco Resurrecció Ros 
 
 
 
 


