
 
ACTA 3/2016 

 
A Vinalesa, a les 18:30 hores del dia 25 de maig 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:  Nativitat Collado Ortíz 

Mª. Del Carmen Rodrigo Lluch 

Ferran Pardo Llopis 

José Vicente Soler López 

Vicent Lluis Llopis Cataluña 

Secretari:  Francesc Ample Blat 

Excusen la seua assistència: 

  Javier Gascó Fabado 

  Mª. Pilar Ferriol Bruixola 

 

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 els comptes relatius a l’exercici de l’any 2015 i aprovació, 

si escau, dels mateixos. 

El president dona la paraula a l’assessor fiscal de la Gestoria Fontestad, D. Juan Beltrán, 

que informa detalladament a tots els patrons sobre els comptes de l’any 2015, que són aprovats 

per majoria absoluta, amb 5 vots a favor i amb l’abstenció del patró José Vicente Soler López. 

 

Punt Tercer.- Nomenament de la nova patrona de la Fundació Pere Bas, en 

representació del Patronat de Serveis Integrals de l’Ajuntament de Vinalesa (PASIV). 

S’informa als patrons que el PASIV de l’Ajuntament de Vinalesa ha designat a Mª. Pilar 

Ferriol Bruixola per a formar part del patronat de la Fundació Pere Bas. 

 

Punt Quart.- Estudi, i aprovació si escau, de les propostes per a reconvertir l’anterior 

“beca d’ajuda per a la compra de llibres de text” en la nova “beca d’ajuda per a la compra de 

material escolar”. 

Es tractaria d’adaptar les bases anteriors, i tal vegada de baixar el límit dels punts que 

s’atorgaven pels diferents conceptes. 

Els patrons consideren apropiat sol·licitar informació i suggeriments dels professors de 

l’escola pública per tal de calcular la dotació econòmica que seria necessària per a portar-la 

endavant. S’encarregarà el patró Ferran Pardo Llopis.  

 

Punt Cinquè.- Inspecció tècnica obligatòria per a edificis antics, propietat de la 

Fundació, en compliment de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, 

Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana. 



El president informa, que ja fa 5 o 6 anys, els tècnics municipals opinaven que la 

casa de la Plaça de Gafaüt nº 4 estava en molt mal estat, tant la planta baixa com el pis, i 

considera que és la nostra obligació sol·licitar un informe tècnic per a que, a la vista 

dels resultats d’aquest informe, la Fundació actue en conseqüència. 

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

a que realitze les gestions necessàries per a portar-la endavant.  
 

Punt Sisè.- Estudi, i aprovació si escau, de les propostes per tal de fer un reconeixement 

a l’anterior secretari de la Fundació. 

Alguns patrons proposen regalar-li alguns llibres. A la propera reunió es concretaran 

aquesta o altres propostes. 

 

Punt Setè.- Informes i propostes del president. 

Sobre el lloguer de la casa del carrer de Santa Bàrbara, el president informa que la 

factura de l’obra per a fer la reforma ascendeix a 5.808 €, i que falta encara la factura de 

l’electricitat. El contracte de lloguer el redactarà el gestor i estarà al voltant de 300 € mensuals.  

El president també informa als patrons sobre algunes propostes de la companya Mapfre 

per a invertir part del capital de la Fundació, però després de consultar amb el gestor es 

considera no fer, de moment, cap inversió. 

  

Punt Vuitè.- Precs i preguntes. 

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

20:00 hores del dia de la data. 

 

Vinalesa, 25 de maig de 2016 

 

El Secretari                                   El President del Patronat 

 

 

 

 

 

     Francesc R. Ample Blat              Julio Martínez Blat 

 


