
 
 
 
 
 
 

ACTA 3/2017 
 

A Vinalesa, a les 20:00 hores del dia 27 de setembre de 2017, es reuneix la Junta Rectora 
de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pere Bas de Vinalesa, amb l’assistència dels següents 
Patrons: 

  
Presidenta:  Alba Cataluña Peydro 
Vocals:  Nativitat Collado Ortíz 

Mª. Pilar Ferriol Bruixola 
Ferran Pardo Llopis 
Mª. Del Carmen Rodrigo Lluch 
Mª. Dolores Revert García 

Secretari:  Francesc Ample Blat 
 
Excusa la seua assistència:  Antonio Polo Gumbau 

  Vicent Lluis Llopis Cataluña 
  

 
Els assumptes a tractar en la reunió han sigut els inclosos en l'Ordre del Dia de la 

convocatòria, lliurada dins del termini i en la forma escaient a tots els Patrons. 

 Punt Primer.- Lectura, i aprovació si escau, de l'acta corresponent a la reunió anterior.  
Oberta la reunió per la Presidenta, i conegut el contingut de l'acta de l'última reunió, els 

Patrons aproven l’acta per unanimitat.  

Punt Segon.- Informació sobre l’acord del Tribunal Suprem respecte al recurs de 
cassació presentat per Rover Alcisa Inmobiliaria S.L.U.    

El secretari informa que en data 14 de juliol de 2017 l’advocat de la Fundació, Juan 
Antonio Ferrero Luján, li va comunicar que havia rebut la còpia de l’auto del Tribunal 
Suprem, de 05/07/2017, Recurs nº 1281/2015, amb l’acord d’Inadmisió en l’acció de 
reclamació de quantitat. Sol·licitud de declaració d’improcedència de cobrament d’aval. 
Recurs de casació en assumpte tramitat per raó de quantia, superior a 600.000 euros.- 
Inadmisió del recurs per falta de respecte a la raó decisòria de la sentència (art. 483.2.2º i 
4º LEC). 

La qual cosa significa que el Tribunal Suprem ha donat la raó definitivament a la 
Fundació.  

En la seua part dispositiva diu textualment: “LA SALA ACUERDA: 1.º No admitir 
el recurso de casación interpuesto por la representación processal de la mercantil Rover 
Alcisa S.L.U. contra la sentencia dictada, con fecha 16 de marzo de 2015, por la Audiencia 
Provincial de Valencia (Sección 8ª), en el rollo de apelación n.º 3/2015 dimanante de los 
autos de juicio ordinario n.º 979/2012 del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Moncada. 
2.º Declarar firme dicha sentencia. 3.º Imponer las costes a la parte recurrente, que perderá 
el depósito constituido. 4.º Y remitir las actuacions, junto con testimonio de esta 
resolución, al órgano de procedència, llevándose a cabo la notificación de la presente 



resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala. 
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno”. 

 
La patró Dolores Revert sol·licita una còpia al secretari, que aquest li farà arribar. 
 
Punt Tercer.- Informació i aprovació, si escau, de les sol·licituds presentades per a 

la compra de material escolar. 
Assisteix a la reunió la Treballadora Social, Mª. José Llopis Buenaventura, per 

informar als patrons sobre tots els assumptes relacionats amb aquest tema. 
S’han presentat 67 sol·licituds que poden tindre una resolució positiva, i 12 

sol·licituds poden ser denegades per no reunir els requisits. 
El Patronat de la Fundació, per unanimitat, acorda acceptar les 67 sol·licituds, fer 

públiques les llistes de les admeses i també de les no admeses amb els motius pels quals no 
s’han admès. També s’acorda donar un termini extraordinari de 10 dies més per a que totes 
aquelles persones que tinguen que aportar alguna documentació requerida puguen fer-ho. 

El termini per a fer els pagaments serà de 10 dies.    
 

Punt Quart.- Informes i propostes de la Presidenta.  
La presidenta informa que el patró José Vicente Soler López, regidor de l’Ajuntament de 

Vinalesa per la llista del Partit Popular en les eleccions municipals del 27 de maig de 2015, ha 
presentat la seua renuncia al càrrec de regidor per motius personals; per tant, segons estableixen els 
estatuts, deixa de formar part del Patronat de la Fundació. 

La presidenta agraeix la seua col·laboració durant el temps en el que ha format part del 
Patronat. 

No hi ha cap informe ni proposta més. 
 
Punt Cinquè.- Precs i preguntes. 
Endreçar el Panteó de Pere Bas i la Plaça Pere Bas. 

             
 

No havent-se presentat cap assumpte més, la Presidenta ha declarat conclosa la reunió sent 
les 21:00 hores del dia de la data. 

 
  

El Secretari                                   La Presidenta del Patronat 
 
  
 
 
 
 
 
     Francesc R. Ample Blat              Alba Cataluña Peydro 
 


