
 
 
 
 
 

 
ACTA 5/2013 

 
A Vinalesa a les 18 h. del dia 6 de novembre es reuneix la junta de patrons de 
la Fundació de la Comunitat Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, per a tractar 
els assumptes inclosos en l'ordre del dia de la convocatòria, amb assistència 
dels patrons que s'inscriuen al marge excuse la seua assistència la vocal patró 
Dª Nativitat Serral Ortiz. 
President:  
D. Julio Martínez Blat 
Secretari:  
D. Francisco Resurrecció Ros 
Vocals:  
Dª María Pilar Ferriol Bruixola 
Dª Noelia Rigoberto Zaragozá 
D. Vicente Luis Llopis Catalunya 
D. Ferran Pardo Llopis 
D. Ricardo Santarrufina Romaní. 
El patró D. Ricardo Santarrufina va avisar que arribaria a les 18:30 h. 
 
- Punt primer – L'acta corresponent a l'última reunió ha sigut conegut pels 
patrons i ha sigut aprovada per tots els presents. 
 
- Punt segon- Informació sobre les gestions realitzades al venciment de les 
inversions bancàries i les propostes presentades per les entitats bancàries i 
presa de decisions. 
S'ha presentat als patrons les propostes que hi ha presentades per les entitats 
bancàries que seguidament es relacionen, amb els interessos i els terminis 
corresponents a les inversions: 
1º Cajamar, inversió de 250.000 euros a 12 mesos el venciment, amb 
2’20%d'interessos. 
2º Bankia inversió de 200.000 euros a 13 mesos amb rendiment de 2’4725 
d'interessos. 
3º Caixa Popular inversió de 202.000 euros a 12 mesos amb 2’50% d'interès a 
condició de mantenir un saldo mitjà anual de 10.000 euros en la llibreta 
d'estalvi. 
4º Banc popular, oficina de Vinalesa per a la reinversió de 200.000 euros, 
primer van oferir un 2% a 14 mesos, i una segona proposta d'inversió a 25 
mesos , de manera que des del mes 13 al mes 25 l’ interès seria el 2’99%. 
Finalment el dia 6 del mes de novembre de 2013 van informar que per ordre de 
l'adreça d'aquesta entitat no podien mantenir les ofertes presentades de 
manera que el 2% quedaria reduït al 1’35%. 
5º Catalunya Caixa ha oferit un interès del 2% a 13 mesos i una segona opció 
amb venciment a 25 mesos amb tipus d'interès al 2’40%. 
6º L'entitat Bankinter ha oferit un interès del 2’15% a 13 mesos per la reinversió 
de 200.000 euros. 



7º Per part del BBVA no s'ha presentat oferta alguna, i ha informat verbalment 
que el tipus d'interès vigent a la data de la consulta era del 1’40%. Després de 
conegudes aquestes informacions, tots els patrons presents, a proposta del 
president han acceptat per unanimitat i aprovat les condicions de les entitats 
següents:  
-  Primer: Reinvertir en l'entitat Cajamar els 250.000 euros, a 12 mesos amb el 
tipus d'interès del 2’20%. 
- Segon: Acceptar l'oferta presentada per l'entitat Bankia – Foios, per a 
reinvertir els 200.000 euros a 13 mesos, amb el tipus d'interès del 2’472%, amb 
abonament mensual d'interès. 
-  Tercer: Acceptar la proposta de caixa popular de reinvertir els 200.000 euros, 
dic: 202.000 euros mes altres 190.000 euros afegits a aquesta reinversió a 12 
mesos amb el tipus d'interès de 2’50%, amb pagament d'interessos al 
venciment. altres 10.000 euros passaren al compte de la llibreta d'estalvi, amb 
la finalitat de mantenir un saldo mínim anual de 10.000 euros .els 190.000 
euros a invertir i els 10.000 euros a passar a la llibreta d'estalvis correspondran 
a la desinversió que s'ha decidit en l'entitat banc popular de Vinalesa. 
-  Quart: No acceptar la proposta del banc popular i retirar els 200.000 euros 
per a passar la seua inversió a l'entitat caixa popular de Meliana, tal com consta 
en el punt anterior, (tercer). 
-  Cinquè: Els patrons han aprovat acceptar la proposta de Caixa Catalunya de 
reinvertir els 200.000 euros allí dipositats amb venciment el 6-11-2013,la 
reinversió dels 200.000 euros serà a 25 mesos i amb el tipus d'interès del 
2’40%, amb abonament mensual dels interessos. 
-  Sisè: La proposta presentada per l'entitat Santander de reinvertir els 200.000 
euros allí dipositats, ha sigut aprovada amb el tipus d'interès del 2.15% a 13 
mesos, amb abonament d'interessos al venciment. Aprovada per unanimitat 
dels patrons presents en el moment de ser tractat aquest punt segon no estant 
present el vocal d. Ricardo Santarrufina romaní. 
- Setè: S'ha a provat que la inversió renovada en l'entitat BBVA no serà 
reinvertida, doncs dels 200.000 euros allí invertits a termini fix no han passat 
oferta per escrit i solament estaven al 1’40%, quan a l'octubre es van fer les 
gestions ,aquesta inversió en el BBVA té venciment el dia 15 de desembre de 
2013. 
 
- Punt tercer- Informació sobre les ajudes a l'adquisició dels llibres de text i 
material escolar, s'ha presentat l'informe de la treballadora social Dª  Mª José 
Llopis Benaventura, en el qual consten el nombre de sol·licituds presentades, 
que han sigut 122, i de les quals vint excedien els ingressos per unitat familiar, 
establides en 25.000 euros anuals, per la qual cosa no poden accedir a 
aquestes ajudes de les 81 sol·licituds amb drets a aquestes ajudes han 
completat la documentació requerida seixanta d'elles, i s’està abonant a 
cadascuna d'elles la quantitat corresponent, que per a les 60 ascendeix a 
4,504’83 euros. Les 21 restants es valoraren quan completen la documentació 
requerida. L'import de les 21 sol·licituds mancant completar la documentació 
ascendirà a un total d'uns 1.500 euros. Amb açò el total d'aquestes ajudes 
ascendiria a 6.000 euros. En la informació presentada per aquesta treballadora 
social de la Fundació, consten els noms de cadascun dels alumnes i la 
quantitat corresponent a cadascun d'ells, segons els punts que els han 
correspost, que han sigut d'un a vuit, les quantitats assignades han sigut de 
38’50 euros les mínimes i 105’ euros la màxima. 
 



- Punt quart- Proposada de pressupostos d'ingressos i despeses per a 
l'exercici d'any 2014, i presa de decisions. 
1º Els pressupostos presenten les partides d'ingressos pels lloguers de dues 
cases de la Fundació per un total de 3.335’10 euros. 
2º Els ingressos per inversions bancàries, el total invertit de les quals és 
d'1.528.600 euros, amb interessos mitjans calculats al 2% rendeixen 30.572’ 
euros. Sent el total per ingressos ordinaris 33.907’10 euros. 
3º Ingressos extraordinaris per subvenció de la Conselleria de benestar social 
=95.677’02 euros. 
Total d'ingressos = (129.584’12), (129.584’12 euros). 
Partida de despeses:  
- Despeses per funcionament: 14.401 euros. 
- Per serveis jurídics especials: 15.000 euros. 
- Activitat benèfica: 99.505 euros. 
Total partida de despeses: 128.906 euros. 
Juntament amb els pressupostos d'ingressos i despeses s'ha presentat la 
memòria explicativa i el pla d'activitats. 
Llocs a votació pel president han sigut aprovades per tots els patrons presents. 
El vocal Sr. Santarrufina no ha pres part en la votació per no estar present en el 
moment de votar. 
 
- Punt cinquè - Informes i propostes del president. 
1º Informació sobre la demanda de Rover Alcisa contra la Fundació, davant el 
jutjat nº2 de Montcada. El president ha informat que el judici estava convocat 
per al dia 11 d'octubre de 2013, però va ser suspès amb motiu d'un incident de 
violència de gènere al com va haver d'acudir el jutge que havia convocat a 
judici. El judici a celebrar s'ha anunciat per al dia 26 de febrer de 2014. 
2º Proposta de contingut per al butlletí informatiu “la Devesa nº14” any 2013. 
S'ha comentat pel contingut serà un resum de l'activitat del patronat l'any 2013. 
Un informe sobre els comptes de la Fundació i de les ajudes benèfiques que 
s'han aplicat. No ha pogut presentar-se el projecte de butlletí, mitjançant escrit 
per falta de temps, per part del secretari. 
3º Pagaments realitzats pel centre de dia Pere Bas de Vinalesa, pel seu 
funcionament en els deu primers mesos de 2013, fins al 31 d'octubre la 
Fundació ha abonat, a compte de la subvenció de la Conselleria de benestar, 
per les factures de Gesmed, 75.351’18 euros. 
Es preveu que en els mesos de novembre i desembre la Fundació haurà 
d'abonar uns 15.858’74 euros a Gesmed amb el que el total aportat per la 
Fundació al funcionament del centre de dia Pere Bas ascendirà a un total de 
91.209’92 euros. D'arribar a aquesta quantitat aportada per la Fundació, la 
diferència amb la quantitat a aportar per la Conselleria, segons la resolució de 
31 de juliol 2013, resultaria un saldo a favor de la Fundació de 4.463’05 euros, 
en el cas de justificar les despeses dels 95.677’02 de Conselleria. 
El president ha comentat la greu situació que s’ha plantejat en la televisió 
valenciana, canal 9 i radio 9 i els seus efectes sobre els treballadors, en la part 
laboral i sobre tota la comunitat valenciana en molts aspectes, entre els mes 
importants el de la llengua i la cultura valenciana, manifestant per açò la seua 
protesta.  
El president ha proposat als patrons que s'aderisquen a aquesta protesta i se 
solidaritzen amb els treballadors de la Radio Televisió Valenciana, els patrons 
presents han acceptat la proposta del president i han acordat açò siga 
arreplegat en acta. 



En el moment que havia sigut tractat aquest assumpte no estava present d. 
Ricardo Santarrufina romaní ja que aquesta qüestió es tracte al principi de la 
reunió i aquest vocal no havia arribat. 
 
- Punt sisè- Precs i preguntes. 
En aquest punt el patró D. Ricardo Santarrufina romaní ha manifestat que volia 
fer un comentari a l'acta de l'última reunió, però com ha arribat tard, tal com 
tènia avisat, no ha pogut presentar el comentari. El present li ha preguntat com 
era el comentari al contingut de l'acta, a la qual cosa el Sr. Santarrufina ha 
manifestat que:  
1. Reconèixer haver fallat, no haver assistit a algunes reunions, però la seua no 
assistència sempre ha tingut justificació, per motius de treball. 
2. Que va demanar diverses vegades que les reunions del Patronat es 
convocaren a les 20 h. i se li va comentar que el rector D. Bartolomé a eixa 
hora celebrava la missa, per açò no podria convocar les reunions a les vuit de 
la vesprada. 
3. Després de deixar la parròquia D. Bartolomé les reunions han seguit 
convocant-se en horari que ell no podia assistir. 
4. Que ell, el Sr. Ricardo Santarrufina té la impressió de que la raó de fons de 
convocar les reunions en horari que el no puga assistir, interpreta que és 
perquè no assistint, no puga participar i així no tinga tota la informació que 
necessita. 
El President li comenta que el Patronat ho componen vuit persones i 
cadascuna amb les seues circumstàncies, fins i tot alguna en acabar la reunió 
ha d'acudir al seu treball professional. 
El Sr. Ricardo Santarrufina no s'ha donat per satisfet i ha reiterat la idea que se 
li discrimina perquè no participe en la Fundació amb tot el seu dret. 
El President li ha reiterat que tot el que es tracta i s'aprova en el Patronat li 
arriba mitjançant les actes que se li lliuren juntament amb cada convocatòria. 
Que aquest President no té la voluntat de discriminar a ningú i que quan el Sr. 
Ricardo Santarrufina no ha acudit a les convocatòries no li ha demanat 
responsabilitats o explicacions. Que més aviat pot ser que siga la falta de 
voluntat del Sr. Ricardo *Santarrufina el motiu de la seua no assistència, i que 
l'acusació que fa que se li discrimina és una pura mentida. 
Que si veritablement no pot assistir a les reunions que es convoquen, el Sr. 
Santarrufina hauria de demanar al grup municipal que representa en aquesta 
Patronat, la qual cosa procedeix és que demane al seu grup la substitució. 
Amb aquesta discussió, bastant acalorada acaba el punt de precs i preguntes i 
el President declara finalitzada la reunió quan són les 19:20 h. del dia de la 
data. 
 
 
 
 
El Secretari del Patronat 
 
 
Francisco Resurrecció 

 


