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ACTA 1/2014 

A Vinalesa a les 19 hores del dia 29 de gener de 2014 es reuneix la Junta 

Rectora de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pere Bas de Vinalesa, amb 

assistència de totes les persones que la componen, les quals estan inscrites al 

marge: 

 

President:  D. Julio Martínez Blat 

Secretari:  D. Francisco Resurrecció Ros 

Vocals:  Dª. Natividad Collado Ortíz 

Dª. Maria Pilar Ferriol Bruixola 

Dª. Noelia Rigoberto Zaragozà 

D. Ricardo Santarrufina Romero 

D. Vicent Lluis Llopis Catalunya 

D. Ferran Pardo Llopis 

 

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

Dia de la convocatòria. 

Punt Primer.- Lectura i aprovació de l'acta corresponent a l'última 

reunió. 

Punt Segon.- Cessament de l'actual Secretari del Patronat, Sr. Francisco 

Resurrecció Ros i proposta de nou nomenament de Secretari del Patronat. 

Punt Tercer.- Delegar al President del Patronat, D. Julio Martínez Blat, 

perquè en la seua condició de representant legal de la Fundació atorgue 

escriptura notarial de Finalització d'Obra del Centre de Dia Pere Bas de 

Vinalesa. 

Punt Quart.- Informes i propostes del President. 

Punt Cinquè .- Precs i preguntes. 

Oberta la reunió pel President, i conegut el contingut de l'acta de l'última 

reunió, els patrons mostren la seua aprovació, per unanimitat. 

Punt Segon.- Cessament de l'actual Secretari del Patronat, Sr. Francisco 

Resurrecció Ros i proposta de nomenament de nou secretari. 

En entrar en aquest punt, el President va recordar als Patrons la petició 

que va presentar el Sr. Resurrecció, de cessament en el càrrec de Secretari, 

petició que consta en l'acta 3/2013 de 23 d'abril de 2013 i reflectida en els 

següents termes: 
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“Informa el President que el Secretari del Patronat, Sr. Francisco 

Resurrecció Ros, fa uns mesos li va demanar ser rellevat d'aquest càrrec, per 

raons personals de salut”. “El President ha comentat que fa temps que està 

intentant trobar una persona per a aquest càrrec de Secretari que siga de la 

seua total confiança i, si pot ser per a exercir el càrrec com a voluntari, sense 

remuneració”. “Ha explicat que el funcionament de la Secretaria exigeix molta 

dedicació i per açò el més probable serà que la Fundació haja d'assumir uns 

costos econòmics per a cobrir aquest càrrec”. “El President ha manifestat als 

Patrons que si tenen algun suggeriment sobre aquest assumpte, serà 

considerat”. 

Després d'aquest preàmbul, el President ha exposat que ha contactat amb 

algunes persones, a les quals ha explicat aquest assumpte, amb la importància, 

dedicació i responsabilitat que comporta, per a comprovar si estaven disposats a 

assumir aquest càrrec. El resultat de les seues gestions ha sigut aconseguir 

l'acceptació del càrrec per part de D. Francisco Ample Blat, persona que és de 

total confiança per a aquest President, confiança demostrada com a President de 

la Societat Renaixement Musical de Vinalesa, i també com a Patró d'aquesta 

Fundació i com a regidor de l'Ajuntament de Vinalesa 

En proposar-lo per al càrrec de Secretari del Patronat, el President ha 

demanat als Patrons, en primer lloc, que manifesten si consideren que és la 

persona adequada per al càrrec, i si és acceptada. Tots els components del 

Patronat han manifestat que és una persona idònia per al càrrec, i per tant 

l’accepten com a nou Secretari. 

Una altra qüestió és la remuneració a establir per a aquest càrrec, la qual 

no està compromesa, però que hauria de ser d'uns tres-cents euros mensuals, 

assumpte que queda a càrrec del President. 

El Patró Sr. Santarrufina ha manifestat que, com a representant del Partit 

Popular en la Fundació Pere Bas, ell ha de comunicar aquesta qüestió al seu 

grup polític. 

El cessament del Secretari D. Francisco Resurrecció Ros i el nomenament 

com a nou Secretari de D. Francisco Ample Blat es comunicarà al Servei 

d'Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència i Justícia de la Generalitat 

Valenciana. 

Després d'aquesta decisió del Patronat, presa per unanimitat dels seus set 

components, el Sr. President ha agraït al Secretari cessat, Sr. Resurrecció, la 

seua dedicació al servei de la Fundació, tant en el quefer diari, com en 

assumptes com la resolució de les càrregues que han estat afectant als immobles 

propietat de la Fundació, com els usdefruits. 
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El President li ha agraït el treball realitzat sobre la Història d'aquesta 

Fundació, del qual ha resultat un llibre carregat d'informació, i del qual el seu 

autor pot estar molt satisfet. Tots els Patrons s'han unit a les paraules 

d'agraïment del President, reconeixent la labor realitzada pel Sr. Resurrecció en 

l'acompliment del càrrec de Secretari. 

Per la seua banda, el Sr. Resurrecció ha agraït al President, D. Julio 

Martínez Blat, la confiança que li va tenir pel seu nomenament i la gran 

confiança que li ha demostrat en tots els assumptes que s'han presentat en els 14 

anys transcorreguts des del seu nomenament. També ha agraït a tots els 

components del Patronat: a Dª. Natividad Collado Ortiz, Dª María Pilar Ferriol 

Bruixola, Dª. Noelia Rigoberto Zaragozá, D. Ricardo Santarrufina Romero, D. 

Ferran Pardo Llopis i D. Vicente Luis Llopis Catalunya, el reconeixement que li 

han expressat i, sobretot, l'estima personal que de tots ells ha tingut, estima que 

manifesta recíproca. 

El Sr. Resurrecció ha volgut expressar que se sent molt beneficiat per la 

seua pertinença al Patronat, la qual ha sigut una oportunitat per a treballar pel 

seu poble, Vinalesa, oportunitat social i cultural. També una gran oportunitat per 

a procedir d'acord amb les seues més profundes conviccions socials i culturals. 

Punt Tercer.- Delegar al President del Patronat, D. Julio Martínez Blat, 

perquè en la seua condició de representant legal de la Fundació atorgue 

escriptura notarial de finalització d'obra del Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa. 

Sobre aquest punt tots els components del Patronat han votat a favor de delegar 

al President D. Julio Martínez Blat perquè atorgue la referida escriptura notarial 

de finalització d'obra del Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa. 

Punt Quart.- Informes i propostes del president. En aquest punt no hi ha 

hagut intervenció.  

Punt Cinquè.- Precs i Preguntes. No havent-se presentat cap assumpte, el 

President ha declarat conclosa la reunió sent les 20 hores del dia de la data. 

 

El Secretari en funcions       Vistiplau El President 

 

 

 

 

Francisco Resurrección Ros     Julio Martínez Blat 


