
           ACTA 1/2018 
 

  A Vinalesa, a les 19:00 hores del dia 25 d’abril de 2018, 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  
Mª. Dolores Revert García 
Vicent Lluis Llopis Cataluña  

  Secretari: Francesc Ample Blat 
   

Excusen la seua assistència:  Antonio Polo Gumbau,  
Ferran Pardo Llopis i  
Mª. Del Carmen Rodrigo Lluch 
 

 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 el Llibre Diari i Balanços de l’exercici econòmic 
de la Fundació, corresponent a l’any 2017, abans de presentar-lo en Conselleria. 

Assisteix a la reunió la comptable de la Gestoria Fontestad per informar als 
Patrons sobre tots els assumptes relacionats amb aquest tema. 
   

Punt Tercer.- Informació sobre les gestions realitzades per a l’exempció del 
pagament de l’IBI dels immobles propietat de la Fundació.  

El dia vint-i-dos de juny de dos mil disset el Secretari de la Fundació va 
presentar el següent escrit: 

 
Francesc R. Ample Blat, major d’edat, amb domicili en Vinalesa, C/. Santa Teresa nº 

21-3º-7ª, proveït de DNI 22626727V, en condició de Secretari del PATRONAT DE LA 
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PERE BAS DE VINALESA, amb 
domicili social en el carrer La Fàbrica nº 1, 46114 Vinalesa (València), amb CIF G-46132114, 
inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el nº V-086, 

E X P O S A : 

1. Que la “Fundació Pere Bas de Vinalesa” consta inscrita en el Registre de Fundacions 
de la Generalitat Valenciana y compleix els requisits exigits per la Llei 49/2002, de 23 de 
Desembre de 2002, BOE del dia 24, de règim fiscal de les entitats sense ànims lucratius i dels 
incentius fiscals al mecenatge. 



2. La citada Llei, a tenor de la seua disposició final tercera, va entrar en vigor el dia 
següent al de la seua publicació en el B.O.E. Açò permet a la Fundació a la qual represente, a 
tenor del que es disposa en l’article 14 de la mateixa Llei, acollir-se al règim fiscal especial 
establert en el seu Títol I. 

3. La Fundació a la qual represente està acollida al règim fiscal previst en dita Llei i 
segons disposa en el seu article 15 que “estaran exemptes de l’Impost sobre Béns Immobles els 
béns dels quals siguen titulars, en  els termes previstos en la normativa reguladora de les 
Hisendes Locals, les entitats sense fins lucratius, excepte els afectats a explotacions 
econòmiques no exemptes de l’Impost sobre Societats”. 

Por tot açò, S O L·L I C I T E : 

que es reconega a la Fundació que represente l’exempció prevista en el citat article 15 en quant 
l’Impost sobre Béns Immobles corresponents als següents immobles: 

Plaça de Gafaüt, nº. 2, en Vinalesa Ref. Cadastral: 6002412-YJ2860S-0001-WZ 
Plaça de Gafaüt, nº. 3, en Vinalesa Ref. Cadastral: 6002411-YJ2860S-0001-HZ 
Plaça de Gafaüt, nº. 4, en Vinalesa Ref. Cadastral: 6002410-YJ2860S-0001-UZ 
Plaça de Gafaüt, nº. 4-1ª, en Vinalesa Ref. Cadastral: 6002410-YJ2860S-0002-IX 
Plaça de Gafaüt, nº. 5, en Vinalesa Ref. Cadastral: 6002409-YJ2860S-0001-WZ 
Plaça de Gafaüt, nº. 6, en Vinalesa Ref. Cadastral: 6002408-YJ2860S-0001-HZ 
C/. Santa Bàrbara, nº. 49, en Vinalesa Ref. Cadastral: 6003721-YJ2860S-0001-RZ 
C/. L’Església, nº. 14, en Vinalesa Ref. Cadastral: 6097811-YJ2769N-0001-RM  

 

i que a la Fundació pertanyen de ple domini, y dels quals adjuntem fotocòpia del pagament per a 
la seua devolució. 

Vinalesa, a vint-i-dos de Juny de dos mil disset 

Signat: Francesc Ramón Ample Blat 

 El dia 30 de novembre de 2017 la Diputació Provincial de València ens comunica que 
per a poder resoldre l’expedient necessita que aportem certa documentació. 

 Una vegada presentada la documentació requerida ens comunica que hi ha tres 
immobles que tenen que actualitzar-se en Cadastre, perquè són solars i encara figuren com a 
edifici, sent necessari un certificat de l’Ajuntament de Vinalesa que acredite la situació actual 
dels tres immobles. 

 En data 2 de març de 2018 l’Arquitecta Tècnica Municipal de l’Ajuntament de Vinalesa 
aporta la certificació cadastral, descriptiva i gràfica, de les parcel·les mencionades que són les 
següents: 

 Plaça Gafaüt nº 2 

 Plaça Gafaüt nº 3 i 

 Plaça Gafaüt nº 6 

 Aquesta informació ja s’ha enviat a la Diputació Provincial de València.  

Punt Quart.- Proposta del secretari del Patronat per incloure en l’acta 4/2017 un 
resum de l’acte de la celebració del Primer Centenari de la Fundació.  

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
Punt Cinquè.- Informes i propostes de la Presidenta. 



La Presidenta proposa tractar en la propera reunió del Patronat el tema de la 
convocatòria de les ajudes per a la compra de material escolar. El Secretari enviarà per 
correu a tots els Patrons les bases que s’aprovaren l’any passat, per si algú vol fer 
alguna proposta per millorar-les. 

També proposa la compra d’una fotografia del Pi de l’Anell a David Vijuescas 
Montalt, i els Patrons mostren la seua conformitat.  

 
Punt Sisè.- Precs i preguntes. 
No havent-se presentat cap assumpte més, la Presidenta ha declarat conclosa la 

reunió sent les 19:45 hores del dia de la data. 
 
El Secretari                                                                            La Presidenta 
 
 
 
 
 
 
Francesc R. Ample Blat     Alba Cataluña Peydro 


