
   
ACTA 1/2016 

 
A Vinalesa, a les 18:30 hores del dia 13 de gener de 2016, 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 
Vocals:  Mª. Del Carmen Rodrigo Lluch 

Ferran Pardo Llopis 
Javier Gascó Fabado 
José Vicente Soler López 

Secretari:  Francesc Ample Blat 
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 aproven l’acta per unanimitat.  

Punt Segon.- Informe sobre les gestions realitzades amb diferents entitats bancàries per 
a dipositar part del capital immobiliari de la Fundació, i aprovació si escau, de l’opció que es 
considere més apropiada. 

El senyor President informa als patrons sobre les gestions realitzades, i basant-se en la 
situació actual del capital immobiliari de la Fundació, a data 31 de desembre de 2015, explica 
les propostes que ha rebut de les entitats bancàries. El resum d’aquesta informació és el següent: 

 
                  INVERSIONS A TERMINI FIX, FONS D'INVERSIÓ I SALDES EN  
               COMPTES CORRENTS DE LA FUNDACIÓ PERE BAS DE VINALESA 

     Situació a 31 de desembre de 2015 
   

     
 

Termini fix % Interès Venciment Salde CC 
Catalunya Caixa      216.316,19 € 
Cajamar      250.000,00 € 
  100.000,00 € 0,50   Trimestral   
  50.000,00 € 0,40   Mensual   
        149.006,32 € 
Bankinter Fons In* 207.049,47 € Variable     
Caixa Popular       800.000,00 € 
        83.601,26 € 
Banc Popular       31.748,53 € 

TOTAL 357.049,47 €     1.530.672,30 € 

     
   

TOTAL 1.887.721,77 € 



                                  PROPOSTES D'ALGUNES ENTITATS BANCÀRIES   

     A 12 de gener de 2016 
(sobre una quantitat de 200.000,00 €) 

  
     
 

Termini fix % Interès Fons d'Inversió combinats 
Catalunya Caixa 13 mesos 0'85 Diferents propostes 
Cajamar 12 mesos 0'50 No fa proposta 
Bankinter  12 mesos 0'50 - 0'60 Revisar contracte actual 
Caixa Popular 12 mesos 0'90 No fa proposta 
Banc Popular 12 mesos 0'60 Diferents propostes 
Deutsche Bank 12 mesos 0'50 Diferents propostes 

  
 Donada la incertesa i variabilitat dels mercats financers en els temps actuals, i després 
d’haver apreciat una lleu disminució en l’únic Fons d’Inversió que la Fundació té en Bankinter; 
i a pesar de que la baixada dels tipus d’interès ha sigut molt considerable en els dos últims anys, 
el senyor President fa les següents propostes: 
 

1. Anul·lar el Fons d’Inversió de Bankinter (207.049,47 €) i dipositar aquesta 
quantitat en Catalunya Caixa, a termini fix per a 13 mesos i a un interès del 0’85 %. 

2. Renovar en Catalunya Caixa els 200.000,00 € que hi han actualment, també a 
termini fix per a 13 mesos i a un interès del 0’85 %. 

3. No renovar el contracte del termini fix de 250.000,00 € de Cajamar, que ens 
oferia el 0’50 % d’interès, i dipositar-los en Caixa Popular a un interès del 0’90 %. 

4. Dipositar els 800.000,00 € que actualment estan en un compte corrent en Caixa 
Popular, en aquesta mateixa entitat, però a termini fixe per a 12 mesos, a un interès del 0’90 %, i 
amb efectes retroactius des del mes de setembre de 2015. 

 
A continuació, el senyor president pregunta als senyors patrons si volen fer alguna 

proposta sobre aquest tema i, al no presentar cap proposta més, se sotmeten a votació les 
propostes presentades pel President, que s'aproven per unanimitat. 

 
Punt Tercer.- Els senyors patrons, per unanimitat, acorden delegar en el President del 

Patronat, D. Julio Martínez Blat, perquè en la seua condició de representant legal de la 
Fundació, realitze totes les gestions que siguen necessàries per formalitzar els acords que s’han 
aprovat en el punt anterior.   

 
Punt Quart.- Informes i propostes del President. 
El senyor president informa que hi ha una persona interessada en llogar la casa del 

carrer santa Bárbara nº 49, propietat de la Fundació. S’ha demanat un informe a un agent de 
propietat immobiliària i prendrem una decisió després de conèixer aquest informe.  

 
Punt Cinquè.- Precs i preguntes. 
1.- En resposta a l’escrit presentant pel patró D. José Vicente Soler, el secretari li diu 

que ha pogut facilitar-li els Estatuts en vigor de la Fundació Pere Bas, que demanava, i li fa 
lliurament en aquesta reunió de l’Inventari actualitzat dels bens de la Fundació, que són els que 
figuren en el butlletí informatiu “La Devesa” número 15 d’abril de 2015. 

El mateix patró fa constar que no pot accedir a la informació que sap que abans si que 
estava a la pàgina web, en l’enllaç que hi ha a la pàgina de l’Ajuntament, i el president li explica 
que pot ser a causa d’alguns canvis que s’han realitzat des de la Diputació Provincial de 
València, i que intentarà solucionar el problema el més prompte possible. 



El secretari li diu al patró D. José Vicente Soler que la resta d’informació que ha 
sol·licitat li la facilitarà tan prompte com siga possible, i li ofereix la possibilitat, si ho considera 
oportú, de poder consultar qualsevol document de l’arxiu de la Fundació al seu càrrec, quedant 
d’acord prèviament.  

2.- El patró D. José Vicente Soler també pregunta sobre la demanda presentada per 
l’advocat D. Julián Palencia, i el president li explica els motius de la demanda i la situació 
actual en la qual es troba dita demanda. 

3.- El patró D. Javier Gascó pregunta sobre la demanda presentada per l’empresa Rover 
Alcisa, i el president l’informa en general del procés i de la situació actual i ofereix als nous 
patrons, si així ho desitgen, la possibilitat de rebre tota la informació que vulguin directament de 
l’advocat actual de la Fundació, al qual pot convocar a una reunió del Patronat quan es crea 
oportú. 

4.- El secretari demana als patrons que li faciliten una còpia del document de 
Conselleria que certifica la presa de possessió del seu càrrec com a patró de la Fundació Pere 
Bas, per a l’arxiu.    

 
No havent-se presentat cap assumpte, el President ha declarat conclosa la reunió sent les 

20:00 hores del dia de la data. 

 
 

Vinalesa, 13 de gener de 2016 
 
 
 

El Secretari       El President del Patronat 
 
 
 
 
 
 
 
Francesc R. Ample Blat     Julio Martínez Blat 


