
 
ACTA 4/2016 

 
A Vinalesa, a les 18:30 hores del dia 25 d`octubre 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. Pilar Ferriol Bruixola 

Ferran Pardo Llopis 

Vicent Lluis Llopis Cataluña 

Secretari:  Francesc Ample Blat 

Excusen la seua assistència: 

  Mª. Del Carmen Rodrigo Lluch 

Javier Gascó Fabado 

José Vicente Soler López 

 

 

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 assumptes judicials que afecten a la Fundació. 

El president dona la paraula a l’advocat de la Fundació, D. Juan Antonio Ferrero Luján, 

que informa detalladament a tots els patrons, en primer lloc sobre el procés judicial que 

l’empresa Rover Alcisa té amb la Fundació Pere Bas.  

L’empresa Rover Alcisa presentà la demanda l’any 2012, i tant el Jutjat de Montcada 

com l’Audiència Provincial de València donaren la raó a la Fundació dictaminant que no 

procedia la demanda presentada per Rover Alcisa. Actualment, aquest procés judicial encara 

està pendent de resolució en el Tribunal Suprem. 

No obstant això, el President del Patronat de la Fundació informa als Patrons de que el 

director de l’empresa Rover Alcisa, senyor Salvador Tordera, ha mantingut una conversació 

amb ell, en la qual li expressà la seua intenció d’arribar a un nou acord. Pretén que la Fundació 

li torne l’aval actual i establir un altre nou aval, perquè la seua empresa està pensant en realitzar, 

en principi, tant sols una fase de les tres previstes en el projecte inicial. El President també 

informa que de moment a l’Ajuntament encara no s’ha presentat res al respecte. 

Els Patrons mostren per unanimitat la seua opinió de que quan l’empresa Rover Alcisa 

presente una proposta concreta, amb un projecte i uns terminis clars, aleshores el Patronat de la 

Fundació podria estudiar-la, però de moment consideren que no tenen informació suficient i 

acorden que no es torne l’aval. 

El President pregunta a l’advocat pels seus honoraris i aquest li diu que de moment van 

a càrrec de Rover Alcisa, depenent de la resolució final del Tribunal Suprem. 

D’altra banda, en segon lloc també informa l’advocat que sobre el tema pendent del 

senyor Julián Palencia, el Procurador encara no ha dit res i que no sabem el que ha passat en 

aquest expedient. 

 



Punt Tercer.- 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”. 

El Patró Ferran Pardo informa a la resta de patrons de que, segons les converses que ha 

matingut amb els professors del col·legi públic, les famílies poden gastar aproximadament  uns 

40 € per alumne en material escolar al llarg del curs. 

S’acorda per unanimitat que la Treballadora Social de la Fundació elabore unes bases en 

les quals es tinga en compte la renda mínima de cada família i la presentació de la factura de 

compra del material escolar. Així mateix caldrà decidir si aquesta ajuda es donarà solamens als 

empadronats a Vinalesa o si també es donarà als que visquen a Vinalesa, encara que no estiguin 

empadronats. En el full de sol·licitud deurà constar l’autorització del demandant per a que 

l’administració puga comprovar d’ofici l’empadronament i la resta de la documentació 

presentada. Una vegada preparat aquest document caldrà revisar els aspectes legals per a que tot 

estiga d’acord amb allò que estableix la legislació vigent..  

 

Punt Quart.- Informe sobre la Inspecció Tècnica realitzada a la casa de la Plaça de 

Gafaüt nº 4.  

El senyor President informa als senyors Patrons sobre l’estudi realitzat per 

l’arquitecte Elías Macías Enguídanos en la casa de la Plaça de Gafaüt número 4. 

L’estructura de la casa està prou bé, tant a la planta baixa com al primer pis. En 

principi no hi ha problemes importants. Caldria fer alguna llavor de manteniment 

(canyís, escaiola, etc.) i de sanejament, per tal de deixar l’estructura en bones 

condicions. 

S’acorda per unanimitat  fer una valoració i un pressupost per a deixar la casa en 

bones condicions. 
 

 

Punt Cinquè.- Informe sobre el lloguer de la casa del carrer de Santa Bàrbara nº 49. 

El contracte de lloguer s’ha signat finalment per una quantitat de 250 € al mes, i 

l’arrendatari pagarà a més la contribució. Ja s’han domiciliat els rebuts de la llum i de l’aigua.  
 

 

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

a l’anterior secretari de la Fundació. 

Es presenten varies propostes, que cal anar concretant. 

 

Punt Setè.- Informes i propostes del president. 

El senyor President proposa cancel·lar el compte corrent que la Fundació té en el Banco 

Popular Español, donat que la sucursal de Vinalesa tancarà el 16 de desembre, i ingressar eixa 

quantitat en Cajamar, i els Patrons mostren la seua conformitat 

 

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 d’octubre de 2016 

 

El Secretari                                   El President del Patronat 

 

 

 

 

     Francesc R. Ample Blat              Julio Martínez Blat 

 


