
 
ACTA 2/2016 

 
A Vinalesa, a les 18:30 hores del dia 17 de Febrer 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 

Vicent Lluis Llopis Cataluña 

Secretari:  Francesc Ample Blat 

  Excusa la seua assistència la vocal Nativitat Collado Ortíz. 

 

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.- Presa de possessió del nou patró de la Fundació, en representació del 

Consell de Benestar Social de l’Ajuntament de Vinalesa, En Vicent Lluís Llopis Catalunya. 

El President li dona la benvinguda i li agraeix per endavant la seua col·laboració com a 

membre del Patronat. 

Punt Tercer.- Informe sobre la proposta de lloguer de la casa propietat de la Fundació 

al carrer Santa Bàrbara nº 49-b, i aprovació si escau de la mateixa. 

En primer lloc, el senyor President informa als patrons sobre l’estudi realitzat per D. 

Vicente R. Tortajada Chardí, API 1.294, respecte la valoració de l’immoble de la casa del carrer 

santa Bàrbara nº 49, propietat de la Fundació. 

El senyor President informa que hi ha una persona interessada en llogar la casa, i que 

aquesta necessita algunes reparacions per tractar-se d’una casa vella. 

Tenint en compte que l’anterior inquilí estava pagant 207 € al mes i que l’IBI del 

mencionat immoble és de 320,56 €, en principi els patrons consideren raonable establir la 

quantitat del lloguer en 250 € al mes.  

El Patró senyor Javier Fabado pregunta si no seria convenient fer difusió de la 

possibilitat de lloguer de la casa entre els veïns del poble, per si algú més estiguera interessat, a 

més de la persona que ja ha demostrat interès. La resta dels patrons no ho consideren així. 

Es proposa, en primer, lloc fer reparació necessària per endreçar (“adecentar”) la casa i 

posteriorment oferir el lloguer de la mateixa, a la persona interessada, per 250 € al mes, i 

incloure a més l’import de l’IBI. 

Els patrons aproven per unanimitat la proposta del President i deleguen en ell perquè 

realitze les gestions necessàries.      

Punt Quart.- Informe, i aprovació si escau, sobre la sol·licitud de reparació, per part 

dels propietaris de la finca, de la paret mitgera amb una casa propietat de la Fundació, a la Plaça 

de Gafaüt nº 6. 

Vist l’informe realitzat per l’arquitecte D. Elías Macías Enguídanos, col·legiat nº 2746 

del Col·legi Territorial de València, i vist el pressupost per a reparar les deficiències, que 



ascendeix aproximadament a 6.300 €, els patrons aproven per unanimitat realitzar les obres 

necessàries per a solucionar el problema, i delegar en el senyor President per a portar-ho a 

terme.   

Punt Cinquè.- Informe actual de les inversions bancàries de la Fundació, després dels 

acords adoptats en l’última reunió del Patronat. 

 

                  INVERSIONS A TERMINI FIX I SALDES EN COMPTES CORRENTS 

                                   DE LA FUNDACIÓ PERE BAS DE VINALESA

             Situació a 26 de gener de 2016

Termini fix % Interès Venciment Salde CC

200.000,00 € 0,85 28/02/2017

Catalunya Caixa 215.000,00 € 0,90 25/02/2017

6.103,39 €

100.000,00 € 0,50 Trimestra l

Cajamar 50.000,00 € 0,40 Mensual

149.006,32 €

Caixa Popular 2269247835 1.100.000,00 € 0,90 01/09/2016

Caixa Popular 2268586514 33.601,26 €

Banc Popular 31.748,53 €

TOTAL 1.665.000,00 € 220.459,50 €

TOTAL 1.885.459,50 €  
   

Punt Sisè.- Informes i propostes del president. 

El senyor President informa que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la 

Generalitat Valenciana, que va concedir una subvenció de 187.720 € al Centre de Dia Pere Bas, 

per al exercici de l’any 2015, ja ha pagat dita quantitat aplicant una minoració de 266 €.  

Finalment el President també proposa a tots els Patrons fer un reconeixement a 

l’anterior secretari de la Fundació, i els demana que, si estan d’acord, vagen pensant algunes 

alternatives per a considerar-les en la propera reunió.  

Punt Setè.- Precs i preguntes. 

El Patró senyor José Vicente Soler fa lliurament d’un escrit al senyor President 

sol·licitant més documents, i aquest li diu que el secretari li’ls facilitarà tan aviat com li siga 

possible.  

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

sent les 20:00 hores del dia de la data. 

 

Vinalesa, 17 de febrer de 2016 

 

El Secretari                                   El President del Patronat 

 

 

 

 

 

     Francesc R. Ample Blat              Julio Martínez Blat 

 


