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ACTA 1/2015 

 

A Vinalesa, a les 18:00 hores del dia 11 de març de 2015, 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:  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 

 

 Assisteix a aquesta reunió a petició del senyor President, l'assessor fiscal, 

D. Juan Beltran de la Gestoria Fontestad, per a informar detalladament als 

senyors patrons sobre els comptes relatius a l'exercici de l'any 2014. 

 

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.- Informe sobre els comptes relatius a l’exercici de l’any 

2014 i aprovació, si escau, dels mateixos. 

L’assessor fiscal, senyor Juan Beltrán, informa detalladament als senyors 

patrons sobre els comptes relatius a l'exercici de l'any 2014. 

Aquests comptes s'aproven per majoria absoluta, amb l’abstenció del 

patró D. Ricardo Santarrufina, i es presentaran a la Conselleria de Governació i 

Justícia de la Generalitat Valenciana. 

Punt Tercer.- Informe sobre el resultat de la convocatòria de les ajudes 

per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2014-2015. 
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La Treballadora Social presenta el següent informe, que els patrons 

aproven per unanimitat: 

SOL·LICITUDS APROVADES 

I QUANTIA TOTAL SUBVENCIONADA 

 

La quantia total d'ajudes econòmiques per al curs 2014-2015 està valorada 

en 6.042,12 euros. Les diferents sol·licituds presentades queden classificades de 

la següent manera: 

- 101 sol·licituds aprovades. 

- De les sol·licituds aprovades 

- 5 queden pendents de cobrament 

- 21 sol·licituds d'emergència 

- S'han desestimat les sol·licituds de 13 famílies per    

sobrepassar els ingressos anuals establerts en les bases. 

 

La distribució de les diferents sol·licituds ha quedat establerta de la 

següent manera: 

- 26 sol·licituds amb 1 punt 

- 13 sol·licituds amb 2 punts 

- 8 sol·licituds amb 3 punts 

- 5 sol·licituds amb 4 punts 

- 7 sol·licituds amb 5 punts 

- 18 sol·licituds amb 6 punts 

- 6 sol·licituds amb 7 punts 

- 5 sol·licituds amb 8 punts 

- 8 sol·licituds amb 9 punts 

- 5 sol·licituds amb 10 punts. 

 

Punt Quart.- Informació sobre les gestions realitzades al venciment de 

les inversions bancàries, i les propostes presentades per les diferents entitats, i 

presa de decisions. 

 

 Els senyors patrons acorden, amb l’abstenció del patró D. Ricardo 

Santarrufina, delegar en el President del Patronat, D. Julio Martínez Blat, perquè 

en la seua condició de representant legal de la Fundació, decideixca, després de 

les converses mantingudes amb les entitats bancàries de Caixa Popular i 

Cajamar, el tipus d'inversió més favorable per a la Fundació. Així mateix, els 

patrons aproven per unanimitat cancel·lar el compte corrent de Bankia i 
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dipositar tot l'import del mateix en alguna de les dues entitats esmentades 

anteriorment. 

 

 

Punt Cinquè.- Propostes del President. No hi va haver propostes. 

 

Punt Sisè.- 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 

                  INVERSIONS A TERMINI FIX, FONS D'INVERSIÓ I SALDES EN CC 

                                    DE LA FUNDACIÓ PERE BAS DE VINALESA  

     

 Termini fix % Interès Venciment Salde CC 

Catalunya Caixa 200.000,00 € 2,40   06-12-15 12.408,82 € 

Cajamar 250.000,00 € 1,05   13-01-16  

 100.000,00 € 0,80   Mensual  

 100.000,00 € 0,80   Mensual 80.266,64 € 

Bankinter Fons In 208.000,00 € Variable  792,24 € 

Caixa Popular    625.777,46 € 

Bankia    260.537,88 € 

Banc Popular    29.623,53 € 

TOTAL 858.000,00 €   1.009.406,57 € 

     

   TOTAL 1.867.406,57 € 


