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ACTA 4/2014 
 

A Vinalesa, a les 18 hores del dia 12 de novembre de 2014, es reuneix la 
Junta Rectora de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pere Bas de Vinalesa, 
amb assistència dels següents patrons: 

President:  Julio Martínez Blat 
Secretari:  Francesc Ample Blat 
Vocals:  Noelia Rigoberto Zaragozà 

Vicent Lluis Llopis Catalunya 
Ferran Pardo Llopis 
 

Assisteix a aquesta reunió, a petició del señor President, Josefa Llopis 
Buenaventura, Treballadora Social de la Fundació, per tal d’informar de la 
campanya d’ajudes monetàries per a l’adquisició de llibres de text i material 
escolar per al curs 2014-2015. 

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 pel President, i conegut el contingut de l'acta de l'última 
reunió, els patrons mostren la seua aprovació, per unanimitat. 

Punt Segon.-Informació sobre les ajudes per a l’adquisició de llibres de 
text i material escolar. 

 
La Treballadora Social de la Fundació informa als patrons que en la 

campanya d’enguany s’han presentat un total de 118 sol·licituds d’ajuda per a 
l’adquisició de llibres de text i material escolar. De les 118 sol·licituds 
presentades, 68 d’elles reuneixen les condicions exigides en les bases de la 
convocatòria, però hi ha 21 que estan pendents de resoldre alguns dubtes amb la 
Treballadora Social de l’Ajuntament, a 9 sol·licituds més els falta presentar 
algun document, 8 més tenen que presentar alguna factura, i hi ha 12 sol·licituds 
que sobrepassen el límit d’ingressos.   

 
S’acorda deixar un mes de termini, com a màxim, per esmenar els 

defectes, i comunicar per escrit els resultats a tots els interessats. 
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Punt Tercer.- Informació sobre les gestions realitzades al venciment de 
les inversions bancàries, i les propostes presentades per les diferents entitats, i 
presa de decisions. 

 
El senyor president explica les ofertes que li han presentat les diferents 

entitats bancàries i proposa no renovar, de moment, les inversions actuals , i 
buscar més informació i assessorament, als directors de Cajamar i Caixa Popular 
en principi, a més de consultar en Conselleria els aspectes legals per aquest tipus 
d’operacions.  

 
A causa de la baixada general d'interessos la Fundació reduirà els seus 

ingressos considerablement per aquest concepte. 
 
De moment s’acorda posar 100.000 € de Cajamar a termini fixe per a tres 

mesos.  
 
El senyor president s’informarà en Conselleria i convocarà als senyors 

patrons a reunions informatives amb els directors de les entitats bancàries. 
 

Punt Quart.-Informació sobre la sentència del Jutjat de Primera Instància 
nº 2 de Montcada sobre la demanda presentada per Rover Alcisa Immobiliària, 
S.L.U. 

 
El Jutjat de Primera Instància nº 2 de Montcada ha desestimat la demanda 

de Rover Alcisa i pagarà totes les costes (50.000 o 60.000 €).  L’advocat nostre 
no ens ha demanat res de moment però podria demanar alguna cosa perquè la 
feina realment l’ha fet. Rover Alcisa podria recórrer i podrien passar uns quants 
anys més. L’execució de l’aval ha sigut correcta per part de la Fundació. 

 
Punt Cinquè.-Proposta de pressupost d’ingressos i despeses per a 

l’exercici de l’any 2015, i pressa de decisions. 
 

S’aprova per unanimitat. Es passaran a la Gestoria Fontestad per a 
elaborar-los oficialment i presentar-los en Conselleria. 
 

Punt Sisè.- Informació sobre la normativa referent a les mesures de 
seguretat sobre protecció de dades de caràcter personal, segons el Reial Decret 
1720/2007. 

 
S’nforma als senyors patrons i signen els papers corresponents. 
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Punt Setè.-Propostes del President. 
 
Respecte a la proposta de l’escultor Jere per a fer un bust de Pere Bas, que 

va presentar el senyor president en la reunió anterior, s’acorda que siga 
desestimada de moment, donada la situació econòmica actual. 

 
La Campanya de Reis es farà com de costum. 
 
Punt Vuitè.- Precs i preguntes. 
 

No havent-se presentat cap assumpte, el President ha declarat conclosa la 
reunió sent les 19:15 hores del dia de la data. 

 

El Secretari         Vistiplau El President 

 
 

 

 

 

Francesc Ample Blat      Julio Martínez Blat 
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