
 
 
 
 
 
 

 
ACTA 4/2013 

 
 
A Vinalesa, sent les 18 hores del dia 11 de juny de 2013, prèvia la corresponent 
convocatòria, es reuneix la Junta Rectora de la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, amb la finalitat de tractar els assumptes 
que s'inclouen en l'Ordre del Dia de la Convocatòria, amb assistència dels 
senyors/as que es relacionen al marge. 
 
President: 
D. Julio Martínez Blat 
Vocals: 
Dª. Natividad Collado Ortiz 
Dª. Mª. Pilar Ferriol Bruixola 
Dª. Noelia Rigoberto Zaragozá 
D. Vicente Luis Llopis Catalunya 
D. Ricardo Santarrufina Romero 
D. Ferrán Pardo Llopis 
Secretari: 
D. Francisco Resurrecció Ros. 
 
Assisteix a aquesta reunió per haver sigut convocat D. José Fontestad Molina, 
assessor fiscal comptable de la Fundació Pedro Bas. 
 
Punt Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta corresponent a l'última 
reunió. 
 
Punt Segon.- Estudi i aprovació, si escau, de la documentació dels comptes de 
la Fundació i la Memòria Explicativa, corresponents a l'exercici de l'any 2012, 
així com la seua presentació davant la Conselleria de Governació i Justícia, 
Servei d'Entitats Jurídiques. 
 
Punt Tercer.- Informe sobre la participació de la Fundació en la propietat de 
l'immoble del Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa. 
 
Punt Quart.- Convocatòria per a les ajudes monetàries a l'adquisició de llibres 
de text i material escolar, en el curs 2013-2014, amb revisió dels màxims 
d'ingressos per unitat familiar per a accedir a aquestes ajudes. 
 
Punt Cinquè.- Informes i propostes del President. 
 
Punt Sisè.- Precs i Preguntes. 
 



El President ha proposat canviar l'ordre dels punts a tractar, amb la finalitat de 
donar preferència a la informació de l'Assessor Fiscal Comptable, Sr. Don José 
Fontestad, la proposta del president ha sigut acceptada i es passa a tractar en 
primer lloc el punt tercer. 
 
Punt Tercer- Informe sobre la participació de la Fundació en la propietat de 
l'immoble del Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa. 
El president ha exposat el motiu d'incloure el punt referit a la participació de la 
Fundació en la propietat de l'immoble del Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa, 
manifestant que aquest assumpte ja ha sigut tractat en anteriors reunions 
aportant tota la informació disponible. 
 
A la present reunió ha sigut convocat D. José Fontestad Molina, el qual, com a 
assessor fiscal comptable de la Fundació va preparar va preparar la 
documentació per a la dissolució de la Societat Limitada, donant-li el curs 
requerit. 
El President ha manifestat que, en la seua opinió convenia l'assistència del Sr. 
Fontestad a aquesta reunió per a completar la informació que s'ha donat sobre 
la dissolució de la S.L. i aclarir qualsevol dubte que puga existir, responent a 
les preguntes que formulen els senyors Patrons. 
El president, D. Júlio Martínez Blat, en iniciar la seua intervenció a causa de 
certes informacions divulgades en el butlletí d'una associació d'aquesta 
localitat, informacions que són molt negatives i perjudicials per al funcionament 
del Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa i , òbviament també per a la fundació 
Pere Bas. Després d'aquesta intervenció ha cedit la paraula al Sr. Fontestad. 
El Sr. Fontestad s'ha referit a la documentació presentada davant el notari de 
Montcada, D. Alfredo Granell Dasi i davant el registre mercantil de València, 
amb la liquidació dels comptes corresponents als deu anys de vigència de la 
citada S.L. i a la documentació presentada davant el Registre de la Propietat de 
Montcada. 
Ha reiterat la informació sobre la part de la propietat de l'immoble del Centre de 
Dia que ha correspost a cadascun dels dos soci. A la fundació li correspon el 
57,854% i a l'Ajuntament de Vinalesa el 42,145%. 
 
En les dades econòmiques presentades davant el Registre Mercantil, consten 
les pèrdues acumulades de la S.L. en els deu anys, pèrdues que han ascendit, 
fins a la seua liquidació l'any 2011 a 172.295,25 euros. La liquidació de l'any 
2012 serà presentada davant el Registre Mercantil en el mes de Julio de 2013. 
Les pèrdues de 172.295,25 euros corresponen a: 
 
1. Les despeses no considerades inversió. 
 
2. Les pèrdues per amortització. 
 
1. Es consideren com a despeses les quantitats per compres de parament de 
cuina, els productes per al servei dels usuaris, els combustibles, el servei 
elèctric, els salaris, la Seguretat Social i els impostos. 
 
2. Les pèrdues per amortització afecten a allò que és considerat inversió, com 
la construcció i els elements necessaris per a l'activitat del Centre. 



 
El Sr. Fontestad s'ha referit a la necessitat de dissoldre la S.L. perquè la 
Fundació poguera accedir a les ajudes econòmiques que la Generalitat 
Valenciana té establides per a aquests centres assistencials en la seua 
condició d'entitats sense ànim de lucre. 
 
L'Ajuntament de Vinalesa i la Fundació Pere Bas té reconegut el dret a 
aquestes ajudes assistencials. 
 
El Sr. Fontestad també ha informat que l'Ajuntament i la Fundació, per ser 
entitat sense ànim de lucre estan exemptes de l'impost sobre actes jurídics 
documentats per operacions societàries de la Generalitat Valenciana. 
Els costos ocasionats per la dissolució de la S.L. han sigut els corresponents a: 
- La notària 
- La gestoria 
- El Registre Mercantil 
- El Registre de la Propietat 
Els costos figuren en els comptes de la Fundació, les de l'exercici 2012, a 
presentar davant la Conselleria de Governació i Justícia, Servei d'Entitats 
Jurídiques abans del 30 de Juny de 2013. 
 
Els Patrons han fet algunes preguntes a les quals ha respost el Sr. Fontestad 
completant la informació. 
 
Acabada la seua intervenció el Sr. Fontestad ha abandonat la reunió. 
 
Seguidament i com a punt primer de l'Ordre del Dia s'ha procedit a l'aprovació 
de l'acta corresponent a l'última reunió, sent aprovada per unanimitat. 
 
Punt Segon – Els comptes de la Fundació de l'any 2012. 
El Secretari del Patronat ha presentat als Patrons la documentació 
corresponent als comptes de l'any 2012, la qual, quan siga aprovada haurà de 
presentar-se davant el Servei d'Entitats Jurídiques. 
 
La documentació dels comptes es presenta amb el format de la nova 
normativa, amb la memòria abreujada i l'Inventari de Béns i Drets de la 
Fundació al tancament d'exercicis a 31 de Desembre de 2012. 
El Secretari ha llegit els següents documents a presentar davant el Servei 
d'Entitats Jurídiques. 
 
a) La Memòria Explicativa dels comptes de la Fundació de l'any 2012, amb les 
partides corresponents a ingressos i despeses, amb la diferència entre les 
quantitats pressupostades i la seua execució, amb indicació del percentatge del 
desviament. 
b) La Memòria Explicativa de les activitats realitzades per la Fundació, els 
assumptes més importants tractats pel Patronat l'any 2012 i els acords presos 
sobre aquest tema, tals com l'execució de l'aval bancari i les inversions 
realitzades amb els diners ingressats per aquest aval. 
 
c) La presentació del llibre sobre la Història de la Fundació. 



 
d) La publicació del butlletí Informatiu la Devesa nº 13. 
 
i) La sol·licitud d'ajuda econòmica presentada davant la Conselleria de 
Benestar Social, i la concessió de la Conselleria de 74.675,98 €. 
 
f) El cessament de la vocal patró Dª María Delgado Catalunya i la incorporació 
del patró D. Vicente Llopis Catalunya. 
 
g) La realització de la campanya de les ajudes als llibres de text i material 
escolar, convocada per al curs 2012 – 2013. 
 
h) Les aportacions monetàries a les activitats existencials. 
 
El secretari s'ha referit al Llibre Diari i Balanços on consten totes les dades, dia 
a dia, en ingressos i despeses, les inversions monetàries i el Patrimoni de la 
Fundació. S'ha referit a la reunió celebrada el 28 de Gener de 2013 en la qual, 
mancant el document que resumeix les dades del referit Llibre Diari, que cada 
any presenta l'assessor contable, es va informar dels pagaments més 
importants realitzats en l'exercici de l'any 2012. 
 
El contingut de les dues memòries llegides està reflectit en el document dels 
comptes de la Fundació, a presentar pel president del Patronat davant el Servei 
d'Entitats Jurídiques. 
 
Amb els documents presentats i els comentaris suscitats, el President ha 
preguntat als patrons si tenien alguna objecció sobre els comptes que s'han 
presentat. No havent-hi objeccions a aqueixos comptes, han sigut posades a 
votació. 
 
Realitzada la votació, els comptes de l'any 2012 han sigut aprovades per 
majoria absoluta de sis vots a favor i un vot en contra. 
 
Han votat a favor del president: 
 
Dª Nativitat Collado Ortiz. 
Dª Maria Pilar Ferriol Bruixola 
Dª Noelia Rigoberto Zaragozá 
D. Vicente Luis Llopis Catalunya 
D. Ferran Pardo Llopis 
El patró D. Ricardo Santarrufina Romero ha votat en contra. 
Igualment ha sigut aprovada la presentació davant el Servei d'Entitats 
Jurídiques de la Generalitat Valenciana. 
 
 
Punt Quart – Convocatòria d'ajudes a l'adquisició dels llibres de text i material 
escolar i revisió dels màxims ingressos establits per unitat familiar, per a 
accedir a aquestes ajudes en el curs 2013 – 2014. 
 
En anteriors reunions el Patronat havia tractat aquesta qüestió a causa de la 



present situació socioeconòmica, amb la voluntat de millorar a les famílies amb 
menys ingressos. 
 
Els Patrons han considerat que, en les actuals circumstàncies, no hauria de 
mantenir-se el límit establit en 30.000 euros en els ingressos anuals per unitat 
familiar per a accedir a aquestes ajudes. 
 
S'ha deliberat sobre la quantitat límit a establir en els ingressos per unitat 
familiar per a accedir a aquestes ajudes. Hi ha hagut una proposta d'establir el 
límit en 20.000 euros anuals. 
 
Finalment i després de diverses intervencions, els Patrons han aprovat establir 
els límits, el límit màxim d'ingressos per a accedir a aquestes ajudes en 25.000 
euros. 
 
Aquest acord ha sigut pres amb el vot favorable dels set patrons presents en la 
reunió que són tots els components del Patronat. 
Igualment i per unanimitat, s'ha a provat augmentar el valor dels punts aplicant 
un 10% sobre el valor establit anteriorment. 
 
Punt Cinquè – Informes i propostes del President 
El President ha informat de diversos assumptes: 
 
- L'aprovació pel Servei d'Entitats Jurídiques del pla d'actuació de la Fundació 
per a l'exercici de l'any 2013. 
 
- La notificació de l'Ajuntament de Vinalesa a la Fundació sobre el contenciós 
presentat per la mercantil Rover Alcisa Immobiliària. 
 
- Ha informat de la nova ubicació del Servei d'Entitats Jurídiques, que ha passat 
al carrer Catañ Tobeñas, nº 77, Sector Administratiu 9, Torre 4, 1º. CP: 46118 
València. 
 
Punt Sisè – Precs i preguntes. 
En aquest punt ha intervingut el Patró D. Ricardo Santarrufina Romero 
manifestant el seu empipament per unes manifestacions del President del 
Patronat, fetes en comentar la dissolució de l'Entitat Centre de Dia Pere Bas de 
Vinalesa S.L. El Sr. Santarrufina ha dit que personalment gens té a veure amb 
les informacions a les quals ha fet referència el President. També ha manifestat 
que ha rebut poca informació sobre el procés de dissolució de la S.L. 
El president ha manifestat que, des de l'any 1999 quan va assumir la 
Presidència del Patronat, la informació ha sigut i és una qüestió fonamental en 
l'activitat de la fundació, informació al Patró i al veïnat de Vinalesa. Sobre 
aquesta qüestió ha demanat al secretari que s'arrepleguen en acta aquestes 
manifestacions. 
El President ha dit que s'ha donat tota la informació disponible sobre la 
dissolució de la S.L. S'ha informat al Consell d'Administració de la S.L. del com 
el Sr. Santarrufina ha format part, i s'ha informat al Patronat de la Fundació en 
les reunions. 



El President ha recordat al Sr. Santarrufina que ha sigut convocat a totes les 
reunions del Patronat, així com les seues faltes d'assistència a moltes reunions. 
El Sr. Santarrufina ha manifestat que la seua no assistència a algunes reunions 
ha sigut per motius de treball. 
 
El Sr. Santarrufina, en aquest punt, ha explicat el seu vot en contra dels 
comptes de la Fundació, llegides pel secretari del Patronat, per considerar-se 
poc informat. 
El President Júlio Martínez Blat li ha proposat al Sr. Santarrufina que qualsevol 
document que necessite per a la seua informació se li proporcionarà, com 
sempre s'ha fet, i ha comentat que les actes de les reunions del Patronat se'ls 
lliuren a tots els Patrons i també es poden llegir en la web de l'Ajuntament de 
Vinalesa. 
El Secretari del Patronat li ha manifestat al Sr. Santarrufina la seua disposició a 
proporcionar-li tota la informació que necessite.  
No havent-hi més assumptes a tractar, el President ha donat per conclosa la 
reunió quan són les 19:20 h. del dia de la data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El secretari del Patronat 
 
 
 
 
 
 
Francisco Resurrecció Ros 


