FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA VALL D'ALBAIDA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2014
Aprovats pel Patronat en sessió del 12-03-2015
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FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA VALL D'ALBAIDA
BALANÇ ABREUJAT dels exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2014 i 2013 (en euros)

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
B) ACTIU CORRENT
III. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia
VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

NOTES DE
LA
MEMÒRIA
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TOTAL ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Dotació Fundacional / Fons Social
1. Dotació fundacional no exigida / Fons social no
exigit)
III. Excedents d'exercicis anteriors
IV. Excedent de l'exercici
B) PASSIU NO CORRENT
C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Altres creditors
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE
LA
MEMÒRIA
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11
11

10

2014

2013

0,00
101.253,89
43.567,30
57.686,59

0,00
86.523,85
48.300,00
38.223,85

101.253,89

86.523,85

2014

2013

42.984,16
42.984,16
30.050,61

22.633,16
22.633,16
30.050,61

30.050,61
-7.417,45
20.351,00
0,00
58.269,73
0,00
0,00
58.269,73
58.269,73

30.050,61
-9.973,07
2.555,62
0,00
63.890,69
0,00
0,00
63.890,69
63.890,69

101.253,89

86.523,85
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FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA VALL D'ALBAIDA
COMPTE DE RESULTATS dels exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2014 i 2013
(en euros)
NOTES DE
LA
MEMÒRIA
A) EXCEDENT DE L'EXERCICI
1. Ingressos de l'activitat pròpia

2014

2013

0,00
108.620,22

0,00
80.420,20

108.620,22

80.420,20

0,00
-21.188,68
-21.188,68
-56,00
0,00
-17.076,18
-49.948,36

0,00
-8.272,01
-8.272,01
0,00
2.020,00
0,00
-71.612,57

A.1. EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+2+3+6+8+9)

20.351,00

2.555,62

A.3. EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS (A1)
19. Impost sobre beneficis
A.4. Variació del patrimoni net reconeguda
en l'excedent de l'exercici (A3+19)

20.351,00
0,00

2.555,62
0,00

20.351,00

2.555,62

I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL
PATRIMONI NET EN L'EXERCICI (A.4)

20.351,00

2.555,62

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i
col·laboradors
d) Subvenciones, donaciones i llegats
imputats a l'excedent de l'exercici
3. Despeses per ajudes i altres
a) Ayudas monetarias
6. Aprovisionaments
7. Altres ingressos de l’activitat
8. Despeses de personal
9. Altres despeses de l'activitat

14

13.5
13.1
13.3

3

MEMÒRIA ABREUJADA
EXERCICI 2014

4

1.- ACTIVITAT DE L’ENTITAT
La Fundació Universitària Vall d'Albaida (en davant, la Fundació) es va constituir mitjançant
escriptura de 22 d'octubre de 1998 baix la tutela del Protectorat que exerceix la Generalitat
Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia, caràcter permanent i plena capacitat d'obrar, amb
domicili a Ontinyent, carrer Juan XXIII, número 10, i té com a finalitat inicial possibilitar la implantació i
el manteniment de les activitats de la Universitat de València a Ontinyent. Així mateix, esta Fundació té
com a finalitat promoure, finançar, subvencionar, desenrotllar i divulgar qualsevol activitat de caràcter
científic, docent o cultural relacionada amb la Universitat de València.
Les activitats s’exerceixen en l'àmbit territorial d'Ontinyent i la Vall d'Albaida.
La Fundació Universitària Vall d'Albaida té NIF G96807193 i està inscrita en el Registre de
Fundacions de la Generalitat Valenciana, des de 16-7-1999, amb el número 318. En aquest registre es
pot trobar la documentació social i econòmica referida a esta Fundació.
Els patrons de la Fundació exerceixen el càrrec gratuïtament i no reben cap retribució per
l'exercici de la seua funció, excepte el reemborsament de les despeses ocasionades degudament
justificades.
La Fundació està obligada a presentar els comptes al Protectorat després de la seua aprovació
pel Patronat.

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.
2.1. Imatge fidel.
Els Comptes anuals de la Fundació comprenen el balanç, el compte de resultats, i les memòries de
gestió econòmica i d’activitats fundacionals. Estos documents formen una unitat i mostren la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les activitats de la Fundació a 31 de
desembre del 2014.
La memòria completa, amplia i comenta la informació continguda en el balanç i en el compte
de resultats. En particular conté una descripció detallada del grau de compliment de les activitats de la
Fundació.
El comptes anuals es complementen amb l’inventari de bens.
2.2. Principis comptables aplicats.
La Fundació prepara els seus comptes anuals d'acord amb el que estableix el R.D. 1514/2007, així
com en les adaptacions sectorials i en les resolucions de l'Institut de comptabilitat i Auditoria de
Comptes (ICAC) en la Resolució de 26 de març del 2013 per la que s'aprova el Pla General de
comptabilitat de les entitats sense fins lucratius, aprovat pel RD 1491/2011 de 24 d'octubre.
2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.
No es preveu cap tipus d’incertesa que puga dur a terme un risc important en el valor dels actius
o passius en l’exercici 2014. Així doncs, no es considera necessari realitzar cap valoració ni estimació
d’aquesta.
Tampoc es considera cap incertesa que faça dubtar que la Fundació continue funcionant amb
normalitat.
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2.4. Comparació de la informació i aspectes derivats de l'aprovació del RD 1491/2011, de 24 d'octubre,
pel que s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat en les entitats sense fins
lucratius i el model del pla d'actuació de les entitats sense fins lucratius.
Els comptes anuals de la Fundació corresponents als exercicis 2014 i 2013, han estat elaborats
tenint en compte el RD 1491/2011, per tant estan adaptats i son comparables.
2.5. Agrupació de partides.
No hi ha cap agrupació de partides en el balanç ni en el compte de resultats.
2.6. Elements recollits en diverses partides.
No hi ha cap element patrimonial registrat en diverses partides en l’exercici 2014.
2.7. Canvis en criteris comptables.
No hi ha cap ajust per canvi en criteris comptables realitzats en l'exercici 2014.
2.8. Correcció d'errades.
No hi ha cap ajust per correcció d'errades en l'exercici 2014.

3. DISTRIBUCIÓ DE L’EXCEDENT
La proposta d'aplicació comptable de l'excedent de l'exercici 2014 és, en euros:
BASE DE REPARTIMENT
Excedent de l'exercici
Total

IMPORT
20.351,00
20.351,00

DISTRIBUCIÓ
A compensar pèrdues d’exercicis anteriors
Reservas voluntarias
Total

IMPORT
7.417,45
12.933,55
20.351,00

La distribució de l’excedent de l’exercici 2013 va ser la següent, en euros:
BASE DE REPARTIMENT
Excedent de l'exercici
Total
APLICACIÓ
A compensar pèrdues d'exercicis anteriors
Total

IMPORT
2.555,62
2.555,62
IMPORT
2.555,62
2.555,62

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Els criteris de registre i valoració son els següents:
4.1 Immobilitzat intangible
L’immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu d'adquisició i posteriorment pel seu
preu minorat per la corresponent amortització acumulada (calculada en funció de la vida útil) i per les
pèrdues per deteriorament que, si és el cas haja experimentat.
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En este exercici la Fundació no ha reconegut comptablement cap pèrdua per deteriorament
de valor registrat dels seus actius intangibles.
Els criteris per a reconèixer les pèrdues per deteriorament d'estos actius i, si es el seu cas, de les
recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors, són semblants a les
aplicades als actius materials.
L'immobilitzat intangible correspon a les aplicacions informàtiques, que es valoren segons el
preu d'adquisició.
L'immobilitzat intangible es troba amortitzat en la seua totalitat.
4.2 Béns integrants del Patrimoni Històric.
La Fundació no té béns integrants del Patrimoni Històric.
4.3 Immobilitzat material
L'immobilitzat material es valora inicialment pel seu preu d'adquisició i posteriorment pel seu
preu minorat en la corresponent amortització acumulada (calculada en funció de la vida útil) i, si es el
seu cas, l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament reconegudes.
Al tancament de l'exercici, la Fundació avalua si existeixen indicis de pèrdua de valor dels
elements d'immobilitzat material.
L'immobilitzat material correspon a les instal·lacions tècniques, mobiliari, equipaments per
processos d'informació, i altre immobilitzat. Els béns compresos en este epígraf estan valorats segons el
seu preu d'adquisició.
L'immobilitzat material es troba amortitzat en la seua totalitat.
4.4 Inversions immobiliàries
La Fundació no té inversions immobiliàries.
4.5 Permutes
La Fundació no ha realitzat al llarg de l'exercici cap permuta.
4.6 Instruments Financers
Actius Financers
Els actius financers que la Fundació te reconeguts en el Balanç, als efectes de valoració,
corresponen a les següents categories:
a) Préstecs i partides a cobrar:
S'inclouen en el balanç com “Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia”. Són actius financers
no derivats de cobraments fixos o determinables que no cotitzen en un mercat actiu, i corresponen a
aportacions concedides per patrocinadors, entitats i organismes públics pendents de cobrament.
Estos actius es valoren pel seu valor nominal per tractar-se de deutes amb venciment no
superior a l'any i per no tindre cap tipus d'interés establert, i a l’efecte de no actualitzar els fluxos
d'efectiu no és significatiu. La valoració posterior que s'ha realitzat és la de valor nominal.
Els actius financers es donen de baixa per l'import de la contraprestació rebuda reconeixent-les
en el compte de resultats la diferència per la baixa de l'actiu. No hi ha evidències que calga realitzar
cap correcció valorativa pel deteriorament d'alguns actius financers.
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b) Efectiu i altres actius líquids equivalents.
Són saldos disponibles en comptes corrents i en caixa, comptabilitzats pel seu valor nominal i
sense cap correcció.
Passius Financers
Els passius financers reconeguts en el Balanç de Situació, als efectes de valoració, pertanyen a
la categoria de “Creditors comercials i altres comptes a pagar”, ja que es tracta de deutes per
operacions corresponents a l'activitat habitual de la Fundació.
La valoració inicial que s'ha realitzat a estos passius és de valor nominal, és a dir, el del preu de
la transacció. La valoració posterior que s'ha realitzat és la del valor nominal.
El passiu financer es dóna de baixa quan s’extingeix l'obligació. L'import de la diferència entre
la contraprestació pagada i el valor en llibres del passiu financer es reflecteix en el Compte de Resultats.
No hi ha evidència que haja de dur a terme cap correcció valorativa per deteriorament d'alguns
passius financers.
4.7. Crèdits i dèbits per l'activitat pròpia.
Crèdits per l'activitat pròpia
La valoració inicial ha estat, al tractar-se de prestacions de serveis a clients, clients del grup i altres
deutors amb venciment no superior a l'any. La valoració posterior que s'ha realitzat és la del valor
nominal.
Al tancament de l'exercici, quan hi ha evidència objectiva que el valor d'estos actius s'han deteriorat, es
procedeix a realitzar les correccions valoratives necessàries en el compte de resultats.
Dèbits per l'activitat pròpia
La valoració inicial que s'ha realitzat dels materials i prestacions de serveis dels proveïdors, proveïdors
del grup i altres creditors comercials és la del valor nominal per tractar-se de passius amb venciment no
superior a un any.
4.8 Existències
La Fundació no té existències.
4.9 Transaccions en moneda estrangera.
En l'exercici, la Fundació no ha realitzat cap operació en moneda estrangera.
4.10 Impostos sobre Beneficis.
La Fundació està sotmesa d'acord amb el que disposa la llei 8/1998 de fundacions de la
Comunitat Valenciana i de la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins
lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, entenent, entre altres, les inscrites en el Registre de
Fundacions.
Les Fundacions que compleixen els requisits que s'indiquen posteriorment, estaran exemptes
de l'Impost sobre Societats per les rendes derivades dels ingressos obtinguts sense contraprestació, els
procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari de la Fundació, com els dividends, interessos, cànons i
arrendaments, els derivats d'adquisicions o de transmissions per qualsevol títol de béns o drets, els
obtinguts en l'exercici de les explotacions econòmiques exemptes, i les que d'acord amb la normativa
tributària hagen de ser atribuïdes o imputades a les entitats sense fins lucratius. Els requisits exigits per
l'esmentada Llei són els següents:
-
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Perseguir finalitats d'interés general de caràcter social, cívic, cultural, esportiu, de promoció del
voluntariat social, etc.
- Destinar a la realització dels dits fins, almenys, el 70% de les rendes netes i altres ingressos que
s'obtinguen per un altre concepte, deduïts si és procedent, els impostos corresponents a estos, en
l'exercici en què s'hagen obtingut i els quatre següents.
- Que l'activitat realitzada no coincidisca en el desenrotllament d'explotacions econòmiques
alienes al seu objecte o finalitat estatutària. Considerant complit este requisit si l'import net de la
xifra de negocis de l'exercici corresponent al conjunt de les explotacions econòmiques no
exemptes alienes al seu objecte o finalitat estatutària no excedisca del 40% dels ingressos totals de
la Fundació, sempre que el desenrotllament d'estes explotacions econòmiques no exemptes no
vulneren les normes reguladores de defensa de la competència en relació amb empreses que
realitzen la mateixa activitat.
- Que els fundadors, associats, patrons, representants estatutaris, membres dels òrgans de
govern i els cònjuges o parents fins al quart grau d'estos no siguen els destinataris principals de les
activitats que es realitzen per les entitats, no es beneficien de condicions especials per a utilitzar els
seus serveis.
- Retre comptes anuals a l'òrgan del protectorat corresponent.
- Aplicar el seu patrimoni, en cas de dissolució, a la realització de fins d'interés general anàleg
al de la seua activitat fundacional, d'acord amb allò que s'ha establit pels estatuts de la Fundació.
- Que els càrrecs de patró no estiguen retribuïts, podent ser reemborsats per les despeses
degudament justificades incorregudes en l'exercici de la seua funció.
- Que complisquen les obligacions comptables previstes en les normes per les quals es
regeixen.
- Que elaboren anualment una memòria econòmica.
La Fundació reuneix els requisits esmentats que estan arreplegats en els estatuts fundacionals.
4.11 Ingressos i Despeses
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de la meritació, és a dir, quan es produïx
el corrent real de béns i serveis que representen els mateixos, amb independència del moment en què
es produïsca el corrent monetàri o financer derivat d'ells.
4.12 Provisions i Contingències
La Fundació no ha reconegut cap provisió ni contingència durant l'exercici.
4.13. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental.
La Fundació no realitza operacions que tinguen per propòsit principal previndre, reunir o reparar el
dany que, com a resultat de les seues activitats, puga produir sobre el medi ambient.
4.14 Criteris per al registre de les despeses de personal.
La Fundació no ha registrat despeses de personal en l'exercici, i no té cap compromís futur per
a plans de pensions.

4.15. Pagaments basats en instruments de patrimoni.
La Fundació no realitza cap transacció amb pagaments basats en instruments de patrimoni.
4.16 Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a ingressos
directament imputats en el compte de resultats.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguen caràcter de reintegrables es registren com a
passius fins que adquireixen la condició de no reintegrables.
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4.17. Ingresos per convenis de col·laboració.
Es reconeixen en la mesura que es produeixen les actuacions derivades d’aquesta
col·laboració. Els cobraments produïts pels convenis de col·laboració es registren en l’epígraf de
subvencions, donacions i llegats imputats a l’exedent de l’exercici.
4.18 Combinacions de negocis
La Fundació no participa en cap combinació de negocis.
4.19 Fusions entre entitats no lucratives.
La Fundació no ha participat en cap fusió.
4.20 Negocis conjunts
La Fundació no ha participat en cap negoci conjunt.
4.21. Criteris adoptats en transaccions entre parts vinculades.
La Fundació no ha participat en transaccions entre parts vinculades.
4.22. Operacions interrompudes.
La Fundació no ha realitzat cap operació o activitat que es puga considerar interrompuda.
4.23. Classificació d’actius i passius entre corrent i no corrent.
La Fundació presenta el balanç classificant actius i passius entre corrent i no corrent d’acord al
cicle normal d’explotació de la Fundació que no es superior a 12 mesos.

5.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE, MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
5.1. Immobilitzat intangible.
El detall i moviments de l'exercici a 31 de desembre del 2014 va ser el següent:
Saldo a
01/01/2014

Altes

Baixes

0,00

0,00

Aplicacions Informàtiques
Total

115,03
115,03

Amort. Acum. Aplicac. Informàtiques
Total

-115,03
-115,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo a
31/12/2014
115,03
115,03
-1

Valor Net

-115,03
-115,03

0,00

El detall i els moviments de l'exercici finalitzat el 31 de desembre del 2013 és el següent:
Saldo a
Saldo a
01/01/2013
Altes
Baixes
31/12/2013
Aplicacions Informàtiques
115,03
115,03
Total
115,03
0,00
0,00
115,03
Amort. Acum. Aplicac.
Informàtiques
Total
Valor Net

-115,03
-115,03

0,00

0,00

-115,03
-115,03

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.2. Immobilitzat material
El detall i els moviments de l'exercici finalitzat el 31 de desembre del 2014 va ser el següent:

Instal·lacions tècniques
Altres instal·lacions tècniques
Mobiliari
Equips informàtics d'informació
Un altre immobilitzat material
Total
Amort.Acum.instal·lacions Tècniques
Amort. Acum. altres instal.tècniques
Amort. Acum. mobiliari
Amort.Acum.equips procés d'inform.
Amort. Acum. un altre immob.
Material
Total
Valor net

Saldo a
01/01/2014
Altes
12.472,45
16.356,48
31.082,18
52.809,90
8.276,89
120.997,90
-

Baixes
-

Saldo a
31/12/2014
12.472,45
16.356,48
31.082,18
52.809,90
8.276,89
120.997,90

-12.472,45
-16.356,48
-31.082,18
-52.809,90

-

-

-12.472,45
-16.356,48
-31.082,18
-52.809,90

-8.276,89
-120.997,90

-

-

-8.276,89
-120.997,90

0,00

0,00

0,00

0,00

El detall i els moviments de l'exercici finalitzat el 31 de desembre del 2013 és el següent:

Instal·lacions tècniques
Altres instal·lacions tècniques
Mobiliari
Equips informàtics d'informació
Un altre immobilitzat material
Total

Amort.Acum.instal·lacions Tècniques
Amort. Acum. altres instal.tècniques
Amort. Acum. mobiliari
Amort.Acum.equips procés d'inform.
Amort. Acum. un altre immob.
Material
Total
Valor net

Saldo a
Altes
01/01/2013
12.472,45
16.356,48
31.082,18
52.809,90
8.276,89
120.997,90
-

-

Saldo a
31/12/2013
12.472,45
16.356,48
31.082,18
52.809,90
8.276,89
120.997,90

Baixes

-12.472,45
-16.356,48
-31.082,18
-52.809,90

-

-

-12.472,45
-16.356,48
-31.082,18
-52.809,90

-8.276,89
-120.997,90

-

-

-8.276,89
-120.997,90

0,00

0,00

0,00

0,00

6.- BENS DE PATRIMONI HISTÒRIC
La Fundació no posseïx Béns del Patrimoni Històric.
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7.- ACTIUS FINANCERS
En els exercicis finalitzats en 2014 i 2013, els Actius Financers són els següents:
CLASSES
CATEGORIES
Prèstecs i partides a cobrar
Total

INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI
Crèdits, derivats i altres
TOTAL
2014
2013
2014
2013
43.567,30
48.300,00
43.537,30
48.300,00
43.567,30
48.300,94
43.537,30
48.300,00

Els actius financers que apareixen en balanç es corresponen amb les aportacions
compromeses per les entitats, patrons de la Fundació i que es troben, a fi d'exercici, pendents de
cobrament.

8.- PASSIUS FINANCERS
Els Passius Financers són deutes per compres i prestacions de serveis realitzats a la Fundació en
el desenrotllament de la seua activitat.
En els exercicis 2014 i 2013, els Passius Financers són els següents:
CLASSES
CATEGORIES
Dèbits i partides a pagar
Total

INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI
Deutes, derivades i altres
TOTAL
2014
2013
2014
2013
58.269,73
63.890,69
58.269,73
63.890,69
58.269,73
63.890,69
58.269,73
63.890,69

Les deutes del 2013 ho són a la Universitat de València, amb qui es manté un acord de pagament
ajornat i fraccionat fins 2014, i a diversos creditors, liquidats a principis del 2014.
Els dèbits que es presenten en l’exercici 2014 es corresponen a deutes de la Fundació amb la
Universitat de València en la que hi ha signat un acord de pagament que està previst fins 2015, i
deutes amb diversos proveïdors liquidats a principi de 2015.

9.- USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L’ACTIVITATS PROPIA.
El detall dels usuaris i altres deutors de l'activitat de l’exercici 2014 és el següent:
Saldo a
Saldo a
Augments Disminucions
01/01/2014
31/12/2014
Crèdits amb entitats
25.300,00
32.567,30
33.300,00
24.567,30
Altres crèdits amb l'Administració
Pública
23.000,00
75.932,72
79.932,72
19.000,00
Total
48.300,00 108.500,02
48.300,00
43.567,30
El detall dels usuaris i altres deutors de l'activitat de l’exercici 2013 és el següent:

Crèdits amb entitats
Altres crèdits amb l'Administració
Pública
Total

Saldo a
01/01/2013
22.157,94
18.000,00
40.157,94

25.300,00

Saldo a
31/12/2013
22.157,94
25.300,00

55.000,00
80.300,00

50.000,00
72.157,94

Augments

Disminucions

23.000,00
48.300,00
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10.- BENEFICIARIS - CREDITORS
El detall de Beneficiaris – Creditors de l’exercici 2014 es el següent:

Administració Pública
Altres beneficiaris
Total

Saldo a
01/01/2014
46.687,13
17.203,56
63.890,69

Augments

Saldo a
31/12/2014
23.343,57
39.032,24
17.203,56
19.237,49
40.547,13
58.269,73

Disminucions

15.688,68
19.237,49
34.926,17

La partida “Beneficiaris” correspon als deutes de la Fundació, als creditors per serveis prestats i
a la Universitat de València en qui va signar un acord de pagament de deute fins 2015.
El detall de Beneficiaris – Creditors de l’exercici 2013 es el següent:

Administració Pública
Altres beneficiaris
Total

Saldo a
01/01/2013
70.030,70
20.604,23
90.634,93

Augments
17.203,56
17.203,56

Saldo a
31/12/2013
23.343,57
46.687,13
20.604,23
17.203,56
43.947,80
63.890,69

Disminucions

La partida “Beneficiaris” es correspon amb els deutes de la Fundació amb els creditors per
serveis prestats i amb la Universitat de València en qui va signar un acord de pagament de deute fins
2015.

11.- FONS PROPIS.
Els fons propis a 31 de desembre del 2014 van ser els següents:

Saldo a 01/01/2014
Distribució excedents 2013
Excedent exercici 2014
Saldo a 31/12/14

Dotació
Fundacional
30.050,61

Result.exer.
anteriors
-9.973,07
2.555,62

30.050,61

-7.417,45

Resultat
exercici
2.555,62
-2.555,62
20.351,00
20.351,00

Total
22.633,16
0,00
20.351,00
42.984,16

Resultat
exercici
68.511,17
-68.511,17
2.555,62
2.555,62

Total
20.077,54
0,00
2.555,62
22.633,16

Els fons propis a 31 de desembre del 2013 van ser els següents:

Saldo a 01/01/2013
Distribució excedents 2012
Excedent exercici 2013
Saldo a 31/12/13

Dotació
Fundacional
30.050,61

Result.exer.
anteriors
-78.484,24
68.511,17

30.050,61

-9.973,07

12.- SITUACIÓ FISCAL
La Fundació presenta anualment una declaració referent a l'Impost sobre Societats, sent-li
d'aplicació el règim fiscal especial del títol II establert en la Llei 49/2002. Els excedents, determinats
d’acord amb la legislació fiscal, tenen un gravamen del 10% sobre la base imposable.
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Amb la Llei 49/2002 es declara l'exempció de les rendes següents: les derivades dels
ingressos obtinguts sense contraprestació; les provinents del patrimoni mobiliari i immobiliari de la
Fundació, com els dividends, interessos, cànons i arrendaments, les derivades d'adquisicions o
transmissions de béns o drets, les obtingudes de les explotacions econòmiques exemptes i finalment,
les que d'acord amb la normativa tributària hagen de ser atribuïdes o imputades a les entitats sense
fins lucratius.
Respecte a la base imposable de l'impost sobre societats, s’estableix que en la seua
determinació únicament seran computables els ingressos i les despeses corresponents a les
explotacions econòmiques no exemptes i les rendes que tampoc ho siguen. Per la qual cosa, la majoria
de les rendes exemptes de l’impost pel fet de realitzar-se en compliment del seu objecte o finalitat
estatutària o bé pel fet de ser explotacions complementàries i auxiliars de les dirigides a complir les
finalitats fundacionals.
Totes les activitats estan exemptes, per la qual cosa, el resultat de l'exercici és cero per al càlcul
de l'Impost sobre societats.
D'acord amb la legislació vigent, els impostos no poden ser considerats com liquidats
definitivament fins que les autoritats fiscals hagen inspeccionat les declaracions presentades, o haja
transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. El Patronat de la Fundació no espera, en el cas
d'inspecció, que sorgisquen passius addicionals d'importància.

13.- INGRESSOS I DESPESES
13.1. Ingressos.
En 2014, no hi ha ingressos per l’activitat.
Durant l’exercici 2013 s’han obtes ingressos per venda d’entrades de l’actuació de l’Orquestra
Filarmònica de la Universitat de Valencia, conveni de col·laboració signat amb la Fundació General de
la mateixa Universitat. L’import comptabilitzat com a ingrés per la venda es de 2.020,00 euros.
13.2 Despeses de personal
Durant l’exercici 2014, s’han generat despeses de personal com a conseqüència de la
contractació de becaris per a pràctiques laborals, el detall es el següent:

Sous i salaris
Seguretat Social
Altres càrregues socials

2014
15.755,00
1.284,64
36,54

Total

17.076,18

No hi ha personal contractat per la Fundació en els exercicis 2014 i 2013.
13.3. Altres despeses d’explotació
El detall d’aquesta partida és:
Arrendaments
Reparacions i conservació
Servei de professionals independents
Prima de seguros
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions publiques
Altres serveis

2014
786,50
1.553,85
420,32
523,13
88,05
30.216,15
16.360,36

2013
625,38
470,38
669,53
514,79
74,05
43.914,94
23.749,32

TOTAL ALTRES DESPESES EXPLOTACIO

49.948,36

71.612,57
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13.4 Resultats produïts fora de l’activitat normal de l’empresa.
En 2014, no hi ha resultats produïts fora de l’activitat normal de la Fundació.
13.5 Ajudes monetàries.
En 2014 s’han realitzat ajudes monetàries per import de 21.188,68 euros, corresponents
principalment als acords signats entre la Fundació i la Universitat de València per al projecte museístic,
l’entrega del 50% del Premi d’investigació Balarma i el conveni signat entre la Fundació i la Universitat
de València per a l’mplantació del grau de Ciències de l’activitat física i de l’esport (C.A.F.E.).
En 2013 s’han realitzat ajudes monetàries per import de 8.272,01 euros, corresponents
principalment a l’acord signat entre la Fundació i la Dublin City University, l’entrega de Premis
d’Investigació Juan José Renau Piqueras i la col·laboració amb l’Associació d’Estudiants del Campus
d’Ontinyent.
14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS
Este epígraf del compte de resultats arreplega els ingressos realitzats per les entitats i
organismes públics i que són destinats íntegrament als programes d'activitats del Pla d'Actuació
finançats per elles, en els exercicis 2013 i 2014.
Al llarg de l'exercici 2014 es van realitzar les aportacions següents:
Ajuntament d'Ontinyent
Caixa Ontinyent
Mancomunitat de Municipis Vall
d'Albaida
Total

69.932,72
32.567,30
6.000,00
108.500,02

Al llarg de l'exercici 2013 es van realitzar les aportacions següents:
Ajuntament d'Ontinyent
Caixa Ontinyent
Mancomunitat de Municipis Vall
d'Albaida
Total

45.000,00
25.300,00
10.000,00
80.300,00

Donacions i llegats
Les donacions rebudes en l'exercici 2014 i 2013 per empreses privades van ser de 120,20
euros en cada any.

15. ACTIVITAT DE L’ENTITAT. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINS
PROPIS. DESPESES D’ADMINISTRACIÓ.
15.1. Activitat de l'entitat.
Les dades referents a la constitució, finalitat, domicili, personalitat i objecte de la Fundació Universitària
Vall d'Albaida s'arrepleguen en l'apartat 1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ, de la Memòria de gestió
econòmica, que forma part dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2014.
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D'acord amb el que disposa l'article 3 dels propis Estatuts, la Fundació Universitària Vall d'Albaida té
com a finalitat principal possibilitar la implantació i el manteniment de les activitats de la Universitat de
València a Ontinyent.
Fins al 2011, l'activitat bàsica de la Fundació va ser dirigida per a col·laborar amb la Universitat de
València per a possibilitar l'actuació docent, directa i presencial, en la seua extensió d'Ontinyent. Per a
reorientar l'activitat, la Universitat va decidir convertir l'Extensió en Campus Universitari, assumint
directament les inversions i costos docents, desenrotllant la Fundació el seu programa d'activitats.
Davant d'esta nova situació, la Fundació redirigeix les seues activitats i és a partir del 2012 quan es
reorienta cap a la segona finalitat dels seus Estatuts, que és promoure, finançar, subvencionar,
desenrotllar o divulgar qualsevol activitat de caràcter científic, docent o cultural relacionat amb la
Universitat de València. En este cas, la Fundació va considerar que no eren necessaris recursos
humans per a desenrotllar el programa d'activitats.
Seguint amb la mateixa línia de 2013, a l’exercici 2014, la Fundació va previndre els següents
programes:
1.- Formació i inserció laboral.
2.- Ociversitari.
3.- Premi investigació.
4.- Projectes Museístics.
5.- Difusió d’activitats i comunicació.
6.- Universitat d’Hivern.
7.- Obertura de curs i setmana de benvinguda.
8.- Unisocietat.
9.- Implantació del Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport.

I. Activitats realitzades
ACTIVITAT 1
A) Identificació.
Denominació de l'activitat
Tipus d'activitat
Identificació de l'activitat per sectors
Lloc d'exercici de l'activitat

Formació i inserció laboral
Activitat pròpia
Humanitats i pensaments
Ontinyent

Descripció detallada de l'activitat realitzada
- Activitat prevista.
Col·laboració econòmica amb diferents entitats i organismes, sempre en l'àmbit del Campus
Universitari d'Ontinyent, per a la realització de cursos de perfeccionament, postgrau, màsters, i per a
programa d'adquisició d'experiència laboral.
- Activitat realitzada
Beques de pràctiques professionals
En 2014, la Fundació va oferir 6 beques de pràctiques professionals per als estudiants de
Magisteri i Ade interesats. L’objectiu d’estes beques va ser completar la formació dels titulats que van
realitzar els seus estudis al Campus d’Ontinyent amb pràctiques a diverses entitats per tal que puguen
incorporar-se al mercat laboral.
Cal destacar el grau de satisfacció d’esta iniciativa de la Fundació per la incorporació al mercat
laboral del 50% dels becaris.
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B) Recursos humans empleats en l'activitat.
TIPUS
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

Previst
0
0
2

NOMBRE
Realitzat
0
0
2

N. HORES /ANY
Previst
Realitzat
0
0
0
0
20
20

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.
TIPUS
Persones físiques
Persones
Jurídiques

Previst
10

NOMBRE
Realitzat
6

0

0

D) Objectius i indicadors de l'activitat.
Objectiu

Indicador

Complementar la formació
d'estudiants, diplomats o llicenciats
per a garantir-los una millor posició
en la inserció laboral

Nombre de
participants

Quantificació
Previst
Realitzat
10

6

ACTIVITAT 2
A) Identificació.
Denominació de l'activitat
Tipus d'activitat
Identificació de l'activitat per sectors
Lloc d'exercici de l'activitat

Ociversitari
Activitat pròpia
Humanitats i pensaments
Ontinyent

Descripció detallada de l'activitat realitzada
- Activitat prevista
Programació d’activitats per als estudiants del Campus d’Ontiyent, que consten de setmana
d’oci, en coordinació o col·laboració amb l’Associació d’estudiants i la Universitat de València, i
activitats puntuals de caràcter cultural com conta-contes, monòlegs, tallers, teatre, exposicions, debats,
etc..
- Activitat realitzada
Les activitats que engloben Ociversitari i que s’han realitzat al llarg de l’exercici han segut les
següents:
1. Cafe Teatre Ociversitari.
Con alternativa d’oci i cultura per als joves universitaris, amb Café Teatre es va oferir
una variada programació de qualitat composada per monòlegs, esquetx d’humor, màgia,
mentalisme, mínima, clown, cabaret, titelles i en definitiva obres de teatre de xicotet
format.
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Les sessions de teatre es van organitzar els últims divendres de mes entre gener i maig.
Actuaren els humoristes Óscar Tramoyeres, Rafa Alarcón, Patricia Espejo, el mentalista
Toni Pons i el grup Tres i no res.
La promoció de les activitats ha sigut extensa en els mitjans, ràdio, premsa, lona
publicitària, mupins, flyers, cartells, xarxes socials,.. que ha fet del Circuit un esdeveniment
reconegut a nivell cultural a la Comarca.
2. Festa dels Estudiants.
A finals del mes de març, i a petició de l’Associació d’Estudiants del Campus
d’Ontinyent, es va celebrar una festa universitària amb la participació d’uns 200
estudiants. La Fundació es va fer càrrec del muntatge de les infraestructures
necessàries com el lloguer de cadires, taules, escenari, sonorització i la contractació
d’un grup musical, Pink Paraban.
3.

Mostra de Cinema dedicada a la Dona.
La Fundació va fer una aportació per a les despeses vinculades a la Conferència de
l’escriptora i guanyadora del Premi Nadal Carmen Amoraga.

4. Cursos de guitarra a càrrec dels professors del Certamen Lluís Milán.
Aprofitant els professors que participaben al Certamen Lluís Milán de guitarra clàssica,
la Fundació va patrocinar un curs, per a mestres i alumnes de Magisteri dedicat a la
guitarra com a recurs pedagògic a l’aula.
5. Diverses activitats en col·laboracio amb l’Ajuntament d’Ontinyent.
La Fundació va participar en l’organització de distintes activitats junt a l’Ajuntament
d’Ontinyent, dins del programa Festival de Teatre i Circ al carrer amb la campanya
“Ontinyent Il·lusiona”.
6. Fira de l’Estudiant.
La Fundació ha participat a les Fires de l’Estudiant de Xàtiva i Gandia per tal de
difondre les noves titulacions del Campus d’Ontinyent i les activitats que es realitzen al
llarg de l’exercici. Un becari va ser l’encarregat d’informar als estudiants els avantatges
d’estudiar al Campus d’Ontinyent.
B) Recursos humans empleats en l'activitat.
TIPUS
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari
C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Previst
0
0
6

NOMBRE
Realitzat
0
0
6

TIPUS
Persones físiques
Persones
Jurídiques
D) Objectius i indicadors de l'activitat.
OBJECTIU

Previst
500

NOMBRE
Realitzat
1.500

0
INDICADOR

Proporcionar una oferta d'oci
que dinamitze el Campus i la
Nombre
ciutat d'Ontinyent com a centre d'assistents
universitari

N. HORES /ANY
Previst
Realitzat
0
0
0
0
60
120

0
QUANTIFICACIÓ
Previst
Realitzat
1.000

1.500
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ACTIVITAT 3
A) Identificació.
Denominació de l'activitat
Tipus d'activitat
Identificació de l'activitat per sectors
Lloc d'exercici de l'activitat

Premi d’investigació
Activitat pròpia
Humanitats i pensaments
Ontinyent

Descripció detallada de l'activitat realitzada.
- Activitat prevista
Convocatòria de premis biennal, alternant-se, per a investigació de temes econòmics i de
temes relacionats amb l’educació, que contribuisquesn al progrés del coneixement de la realitat
econòmica-empresarial i del món docent.
- Activitat realitzada
En 2014, la Fundació va convocar la I Edició del nou premi d’investigació en educació infantil
“Balarma”, un guardó dotat amb 5.000 euros que s’alternarà cada any amb el premi que pretén
estimular la recerca i la millora de la qualitat de l’ensenyament públic.
Esta convocatòria es realitza a nivell nacional i internacional, en col·laboració amb la
Universitat de València.
Durant l’exercici 2014 es van confeccionar i distribuir els fullets amb les bases. El fallo del jurat
va ser publicat i l’acte d’entrega del premi es va celebrar el mes de setembre i el treball guanyador,
realitzat per l’ex alumna del Campus, Esther Morant Garcia, serà presentat el mes de maig de 2015.
B)

Recursos humans empleats en l'activitat.

TIPUS
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari
C)

Previst
0
0
5

NOMBRE
Realitzat
0
0
5

N. HORES /ANY
Previst
Realitzat
0
0
0
0
50
50

Beneficiaris o usuaris de l'activitat.
TIPUS

NOMBRE
Previst
Realitzat
Indeterminat
1

Persones físiques
Persones
Jurídiques
Indeterminat
Per determinar
El nombre de beneficiaris i/o usuaris en esta activitat es la persona premiada Esther Morant
Garcia.

D) Objectius i indicadors de l'activitat.
OBJECTIU

INDICADOR

Propiciar la investigació i
divulgació de la realitat
econòmica empresarial i de la
realitat educativa, per a la seua
possible aplicació.

Nombre de
treballs
presentats

QUANTIFICACIÓ
Previst
Realitzat

8

1
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ACTIVITAT 4
A) Identificació.
Projectes museístics
Activitat pròpia
Museus
Ontinyent

Denominació de l'activitat
Tipus d'activitat
Identificació de l'activitat per sectors
Lloc d'exercici de l'activitat
Descripció detallada de l'activitat realitzada.
- Activitat prevista

Realització de projectes, a càrrec de joves universitaris baix la supervisió del professorat de la
Universitat de València, per a la posada en funcionament, a Ontinyent, de Museus, així com la
implementació de mitjans i l’organització d’activitat al voltant del mateix.
- Activitat realitzada.
En abril de 2014 es va posar en funcionament el Museu del Tèxtil Valencià, desenrotllat amb el
Pla Director encomanat a la Universitat de València per la Fundació, amb una jornada de portes
obertes i visites guiades. A finals d’any, es va presentar el projecte pedagògic del Museu, elaborat pel
Becari de la Fundació Oscar Borrell. El projecte inclou la realització de distintes activitats vinculades al
món del Tèxtil.

B)

Recursos humans empleats en l'activitat.

TIPUS
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari
C)

Previst
0
0
2

NOMBRE
Realitzat
0
0
1

N. HORES /ANY
Previst
Realitzat
0
0
0
0
25
12

Beneficiaris o usuaris de l'activitat.
TIPUS
Persones físiques
Persones
Jurídiques

NOMBRE
Previst
Realitzat
Indeterminat
Per determinar
Indeterminat

Per determinar

Els beneficiaris o usuaris d'esta activitat seran els usuaris del Museu Tèxtil quan es pose en
funcionament.
D) Objectius i indicadors de l'activitat.

OBJECTIU
Coadjuvar la posada en
funcionament de Museus del
Campus d'Ontinyent

INDICADOR
Realització
dels
projectes

QUANTIFICACIÓ
Previst
Realitzat
2

1
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ACTIVITAT 5
A) Identificació
Difusió d'activitats i comunicació
Activitat pròpia
Comunicació, Imatge i Audiovisuals
Ontinyent

Denominació de l'activitat
Tipus de l'activitat
Identificació de l'activitat per sectors
Lloc d'exercici de l'activitat
Descripció detallada de l'activitat realitzada.
- Activitat prevista

Difusió de la presència i funcions de la Fundació Campus d’Ontinyent, comunicació i promoció
de les activitats que es desenvolupen, per diferents canals, per tal que es coneguen i beneficien i
puguen gaudir d’elles diferents usuaris, tant actuals com potencials.
- Activitat realitzada
Difusió de la presència i funcions de la Fundació Campus Ontinyent, comunicació i promoció
de les activitats que s’exerceixen, per diferents canals de comunicació, amb la finalitat que es
coneguen i beneficien els seus usuaris, tant actuals com potencials. Al mateix temps, es pretén
promocionar el Campus d’Ontinyent en general i mes concretament les titulacions que imparteix la
Universitat de València al mateix, per tal de donar a conèixer al públic potencial les ofertes
acadèmiques.
Per tal de difondre les activitats tant de la Fundació com de la Universitat de València a Ontinyent
s’han realitzat diverses campanyes als mitjans de comunicació al llarg de l’any, especialment, dedicats a
l’obertura de curs o al treball dels becaris. En aquest sentit, s’han editat dos documentals, que estaran
penjats a la nova web de la Fundació, que es posaran en funcionament al llarg de l’exercici 2015.
A banda, les activitats que es van realitzar al llarg de l’exercici van ser:
a) Elaboració o edició de fullets divulgatius per als potencials alumnes del curs 2014-2015 en els
distintes titulacions del Campus d’Ontinyent.
b) Difusió de la imatge corporativa de la “Fundació Campus Ontinyent” a les xarxes socials, radio,
premsa, lones publicitàries, mupins, flyers, cartells,.. i material de “merchandising” (bolígrafs i
material d’oficina), que ha fet que el Campus d’Ontinyent siga un referent a les comarques.
c) Notes de premsa de totes les activitats realitzades en 2014.
d) Organització i difusió dels actes (invitacions, notes de premsa, cobertura de fotografies,..
e) Divulgació de la informació a través de les xarxes socials.

B) Recursos humans empleats en l'activitat.
TIPUS
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari
C)

Previst
0
0
2

NOMBRE
Realitzat
0
0
2

N. HORES /ANY
Previst
Realitzat
0
0
0
0
40
40

Beneficiaris o usuaris de l'activitat.
TIPUS
Persones físiques
Persones
Jurídiques

NOMBRE
Previst
Realitzat
Indeterminat
Indeterminat
Indeterminat

Indeterminat
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Els beneficiaris o usuaris d'esta activitat són els actuals alumnes i potencials del Campus
Ontinyent i la societat en general.

D) Objectius i indicadors de l'activitat.

OBJECTIU

Donar a conèixer el Campus
d'Ontinyent als potencials
alumnes
Donar a conèixer a la societat
l'existència del Campus i la seua
oferta

INDICADOR
Nombre de
matrícules
per al curs
2014-2015
Nombre
d'accions
divulgatives
realitzades

QUANTIFICACIÓ
Previst
Realitzat
250

640

25

25

ACTIVITAT 6
A) Identificació.
Denominació de l'activitat
Tipus d'activitat
Identificació de l'activitat per sectors
Lloc d'exercici de l'activitat

Universitat d'hivern
Activitat pròpia
Humanitats i pensaments
Ontinyent

Descripció detallada de l'activitat realitzada.
- Activitat prevista
Amb la col·laboració de la Universitat de València, nova edició de la Universitat d’Hivern, consistent en
la celebració, durant una setmana, de diverses conferències i ponències sobre temes d’actualitat i
d’interés per als estudiants del Campus d’Ontinyent per a la societat en general.
- Activitat realitzada
En 2014 es van desenrotllar la 4a Edició de Universitat d’hivern, amb el títol “Realitats socials a
la Vall d’Albaida del segle XXI, que va comptar també amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis de la
Vall d’Albaida.
Les Jornades celebrades entre el 24 i 28 de novembre, comptaren amb 7 seminaris. Enguany,
com a novetat, cal destacar la celebració d’un seminari dedicat a la nova titulació de Ciencia de
l’Activitat Física i de l’Esport, amb el títol Activitat Física, Esport i Salut.
Les ponències impartides van ser:
a)

SEMINARI D’ECONOMIA (Coordinadors: Rafael Boix Domenech i Pilar Soriano Felipe):
1. Conferència inaugural: “Competitivitat i model social”, a càrrec de Vicent Soler i Marco,
Degà de la Facultat d’economia de la Universitat de València. Departament
d’Estructura Econòmica.
2. Conferència: “Crisi econòmica als districtes industrials del País Valencià”, a càrrec de
Rafael Boix Domenech, Departament d’Estructura Econòmica de la Universitat de
València.
3.

Conferència: “L’impacte de la crisi en l’economia espanyola”, a càrrec de Dolores
Pitarch Garrido. Departament de Geografia de la UV.
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4. Conferència: “Algunes reflexions sobre el present i el futur econòmic d’Ontinyent i la
Vall d’Albaida”, a càrrec de Vicent Donat Sarrió, Secretari General de Coeval.

b)

SEMINARI DE MAGISTERI I EDUCACIÓ (Coordinadora: Noelia Ibarra Rius).
1. Conferència: “Arqueologia a la Vall d’Albaida”, a càrrec de Agustí Ribera, Director del
Museu d’Arqueologia d’Ontinyent i la Vall d’Albaida (MAOVA).
2. Conferència: “Campus sostenible a la Universitat de València” a càrrec de Marius
V.Fuentes Director dels Serveis de Prevenció o Medi Ambient de la Universitat de
València.
3. Conferència: “El primer franquisme a la Vall d’Albaida” a càrrec de Antonio Calzado
Aldamia. Departament de Didàctica de les Ciències Esperimentals i Socials de la UV.
4. Conferència: “La sostenibilitat del territori a través de l’Economia Social i
l’emprenedoria” a càrrec de Joan Ramon Sanchis del Departament de Direcció
d’Empreses “Juan Jose Renau Piqueras” de la Universitat de València.

c)

SEMINARI D’HISTORIA (Coordinadors: Vicent Terol, Carmen Agulló i José Cantó)
1. Conferència: “La milícia efectiva en la Vall d’Albaida en el segle XVII”, a càrrec de Pablo
Pérez Garcia, Departament d’Historia Moderna de la UV.
2. Conferència: “La manufactura tèxtil a la Vall d’Albaida i a les Comarques Centrals
Valencianes (segles XIII-XVII), a càrrec de Vicent Terol, Director de l’Arxiu Municipal
d’Ontinyent.

d)

SEMINARI D’HISTORIA I EDUCACIÓ (Coordinadora: Noelia Ibarra Rius).
1. Taula redona: “Mestres amb cos i ànim: el cas de Xucurruc”. Moderador: Remigi
Morant Navasquillo, Departament de Didàctica de l’Expressió Musical de la UV.
Participaren: Ester Morant, Mestra Infantil i guanyadora del I Premi Balarma de la
Fundació. Vicent Gràcia, mestre del Col·lectiu Xucurruc.

e)

SEMINARI D’ACTIVITATS FÍSICA, ESPORT I SALUT (Coordinador: Ferran Calabuig
Moreno)
1. Conferència: “Activitat física per a la salut: la dinàmica social dels adolescents
valencians actius i inactius”, a càrrec de José Davia Davia. Departament d’Educació
Física i Esportiva de la UV.
2. Conferència: “Actividad física i envelliment”, Carmen Gómez Cabrera, Departament de
Fisiología de la UV.
3. Taula rodona: “Tots poden córrer un Ironman”, a càrrec de Rafael Aranda Malavés,
Departament d’Educació Física i Esportiva de la UV. Participaren : Monica Pont Chafer i
Marta Fernandez de Castro.

f)

Seminari de Magisteri i Educació (Coordinadora: Noelia Ibarra).
1. Taula rodona: “L’arranjament escolar: conseqüències a la Vall d’Albaida”. Modera: José
Cantó. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de la UV.
Participaren: Tudi Mollà, directora del CEIP Martínez Valls, i Patricia Folguera, directora
del CEIP Bonavista.

B) Recursos humans empleats en l'activitat.
TIPUS
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

NOMBRE
Previst
Realitzat
0
0
0
0
2
4

N. HORES /ANY
Previst
Realitzat
0
0
0
0
10
15
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C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.
TIPUS
Persones físiques
Persones
Jurídiques

NOMBRE
Previst
Realitzat
500
450
0

0

D) Objectius i indicadors de l'activitat.
OBJECTIU

INDICADOR

Aportar coneixements
complementaris de
professionals sobre temes
relacionats amb l'Economia i
l'Educació.

Nombre
d'assistents

QUANTIFICACIÓ
Previst
Realitzat

1.000

450

ACTIVITAT 7
A) Identificació.
Denominació de l'activitat
Tipus d'activitat
Identificació de l'activitat per sectors
Lloc d'exercici de l'activitat

Obertura del curs i Setmana de Benvinguda
Activitat pròpia
Comunicació, imatge i audiovisual
Ontinyent

Descripció detallada de l'activitat realitzada
- Activitat prevista
Realització de l'acte solemne d'obertura del curs, amb conferència inclosa, i diverses activitats,
durant la primera setmana del curs, destinades a benvinguda dels nous estudiants del Campus
d'Ontinyent.
- Activitat realitzada
Les activitats que es van organitzar van ser les següents:
Inauguració Curs acadèmic 2014-2015: Este acte organitzat per la Universitat de València va
tindre lloc en el Centre Cultural Caixa Ontinyent i va estar presidit pel rector Magnífic de la Universitat
de València junt amb el president de la Fundació Universitària Vall d'Albaida i el secretari de la
Fundació ambdós patrons. A més l'acte va donar lloc a la Conferència “Lo que pasa y lo que queda”, a
càrrec del prestigiós periodista i Doctor Honoris Causa per la Universitat de València, Iñaki Gabilondo.

B) Recursos humans empleats en l'activitat.

TIPUS
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

NOMBRE
Previst
Realitzat
0
0
0
0
2
2

N. HORES /ANY
Previst
Realitzat
0
0
0
0
10
10
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C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.
TIPUS
Persones físiques
Persones
Jurídiques

NOMBRE
Previst
Realitzat
Indeterminat
Indeterminat
Indeterminat

Indeterminat

D) Objectius i indicadors de l'activitat.

OBJECTIU

INDICADOR

Acollir i motivar els nous
estudiants.
Acollir i motivar al professorat i
alumnes del Campus
d'Ontinyent, cap al nou curs.

QUANTIFICACIÓ
Previst
Realitzat

Noves
matriculacions

250

546

Nombre
d'assistents

250

240

ACTIVITAT 8
A) Identificació.
Denominació de l'activitat
Tipus d'activitat
Identificació de l'activitat per sectors
Lloc d'exercici de l'activitat

Unisocietat
Activitat pròpia
Humanitats i pensaments
Ontinyent

Descripció detallada de l'activitat realitzada
- Activitat prevista
Col·laboració amb la Universitat de València en la implantació, manteniment i expansió d'un
programa de formació dirigit a estudiants majors de 35 anys, novetat implantada en 2014, que tenen
interés per seguir formant-se per mitjà de cursos de qualitat impartits per professors de la pròpia
universitat.
- Activitat realitzada
La Fundació en col·laboració amb la Universitat de València continua el ferm compromís per
l’envelliment actiu i la formació al llarg de la vida amb el següent programa d'activitats que se centra
en tres blocs:
o

Cicle de Conferències.

DATA

TÍTOL

30/01/2014

Actividad física, ejercicio físico y deporte a lo

En VICENT AÑÓ

largo de la vida. Beneficios probados.

Dpt. de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

Farmacogenética.

En JULIO CORTIJO

27/02/2014

CONFERENCIANT

Dpt. de Farmacologia.
27/03/2014

10/04/2014

Comunicarse eficazmente. La pragmática de la

En ANTONIO BRIZ

comunicación.

Dpt. de Filologia.

Elementos de retórica musical en las

En PABLO PÉREZ

25

29/05/2014

composiciones de los siglos XVII y XVIII.

Dpt. d'Història Moderna.

Microorganismos de andar por casa.

Na HORTENSIA RICO
Dpt. de Farmàcia i Microbiologia.

18/06/2014

Vivir y pensar con el cine.

En JESUS ALCOLEA
Dpt. de Filosofia.

23/10/2014

20/11/2014

Universitaris i politics de la generació del

EN MARC BALDÓ LACOMBA

consens: Manuel Broseta, Francisco Tomás y

Catedràtic del Departament d'Història

Valiente i Ernest LLuch

Contemporània

Información financiera, transparencia y fraude
empresarial

18/12/2014

Professor Titular del Departament de
Comptabilitat

Aprendiendo a contar con los indoeuropeos

o

EN JUAN LUIS GANDÍA CABEDO

EN CARLES PADILLA CARMONA
Professor titular del Dep. de Filologia Clàsica.

Campanya difusió del curs 2014/2015.
Es van elaborar els fullets divulgatius per a potencials alumnes, difusió en mitjans de
premsa, radio i a les xarxes socials.

o

Projecte intergeneracional del Campus d’Ontinyent “Memòria i Patrimoni Viu”.
“Memòria i Patrimoni Viu”, es un projecte pioner de foment del diàleg
intergeneracional posat en marxa enguany al Campus Universitari d’Ontinyent, es va
presentar al XI Congrés Estatal de Ciutats Educadores celebrat a Gandia. El programa
va estar presentat per la Cap d’Iniciatives del Vicerectorat de Participació i Projecció
Territorial de la Universitat de València, Sacramento Pinazo.
Amb el programa, 24 joves estudiants de magisteri i 24 alumnes de Unimajors s’han
reunit en 10 sessions repartides entre gener i octubre per tal d’establir un diàleg
intergeneracional en qüestions relatives a l’educació. Cada sessió ha contat amb un
guió de treball i el programa culmina amb uns relats dels participants que s’arreplega
en un llibre i dvd.

B) Recursos humans empleats en l'activitat.
TIPUS
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

Previst
0
0
2

NOMBRE
Realitzat
0
0
3

N. HORES /ANY
Previst
Realitzat
0
0
0
0
25
35

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.
TIPUS
Persones físiques

Previst
150

NOMBRE
Realitzat
205
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D) Objectius i indicadors de l'activitat.

OBJECTIU

INDICADOR

Motivar la matriculació
Mantenir els estudiants
matriculats

Noves
matriculacions
Nombre
d'estudiants

QUANTIFICACIÓ
Previst
Realitzat
50

69

190

194

ACTIVITAT 9
A) Identificació.
Implantació CAFE
Activitat pròpia
Humanitats i pensaments
Ontinyent

Denominació de l'activitat
Tipus d'activitat
Identificació de l'activitat per sectors
Lloc d'exercici de l'activitat
Descripció detallada de l'activitat realitzada
- Activitat prevista

Col·laboració amb la Universitat de València en la implantació, manteniment i expansió del
Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
- Activitat realitzada.
La Fundació en col·laboració amb la Universitat de València començaren en els tràmits per tal
d’implantar el grau d’Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport al Campus d’Ontinyent. Està titulació,
segons els estudis realitzats es una de les mes demanadades i de millor futur a les comarques de la Vall
d’Albaida.
Per tal de promocionar la implantació de la nova titulació al Campus d’Ontinyent, , la Fundació
en col·laboració amb la Universitat de València va dissenyar un pla de comunicació.
Les accions van ser diverses, majoritàriament comunicatives, encaminades a difondre la
incorporació d’este Grau al Campus d’Ontinyent, la qual cosa ha permés cobrir totes les places
oferides, lo que confirma la demanda en estes comarques.
La posada en funcionament del nou grau al Campus d’Ontinyent comporta una sèrie
d’accions destinades al reclam d’estudiants i a facilitar el desplaçament del professorat.
C) Recursos humans empleats en l'activitat.

TIPUS
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

Previst
0
0
2

NOMBRE
Realitzat
0
0
3

N. HORES /ANY
Previst
Realitzat
0
0
0
0
25
35

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.
TIPUS
Persones físiques

Previst
50

NOMBRE
Realitzat
50
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D) Objectius i indicadors de l'activitat.

OBJECTIU

Motivar la matriculació

INDICADOR
Noves
matriculacions

QUANTIFICACIÓ
Previst
Realitzat
70
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II. Recursos econòmics totals empleats per l'entitat (totes les activitats)
Els recursos econòmics totals empleats per l'entitat en el conjunt de les seues activitats es
detallen en l'annex I.

III. Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat.
A) Ingressos obtinguts per l'entitat
Durant l'exercici 2014 els ingressos obtinguts per la Fundació han segut aportacions
concedides per a l'explotació de l'activitat pròpia de la Fundació han segut les següents,
detallades per entitat.

Ingressos
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies
Vendes i altres ingressos de les activitats mercantils
Subvencions del sector públic
Aportacions privades
Altres tipus d’ingressos
Total

Previst

Realitzat
0,00
75.932,72
32.687,50
108.620,22

B) Altres recursos econòmics obtinguts per l'entitat
La Fundació no ha obtingut altres recursos econòmics.

IV. Convenis de col·laboració amb altres entitats.
Ingressos
DESCRIPCIÓ
Conveni 1. Amb la Universitat de València
Conveni 2. Amb la Universitat de València
TOTAL

Despeses No produïx corrent
de béns i serveis
3.000,00
15.688.68
18.688,68
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V. Desviacions entre el pla d'actuació i dades realitzades
Durant l'exercici 2014 es va aprovar una modificació de pressupost en el Pla d'Actuació. Les
activitats que es van veure afectades són les següents:

Activitats
Formació i inserció laboral
Ociversitari
Premi d’investigació
Projectes museístics
Difusió d'activitats i comunicació
Universitat d'hivern
Obertura de Curs i setmana de benvinguda
Unisocietat
Implantació CAFE
Despeses Generals
SUMA TOTAL

Pressupost
inicial
91.000,00
23.000,00
11.000,00
12.000,00
2.000,00
12.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
23.000,00
8.000,00
99.000,00

Pressupost
final
90.000,00
20.000,00
9.000,00
7.000,00
8.000,00
21.800,00
2.000,00
3.000,00
3.200,00
16.000,00
7.000,00
97.000,00

La diferencia entre el pressupost inicial i pressupost final es deu fonamentalment a:
a) Ajust de despeses a les realment esperades.
b) Disminució en 2.000,00 € per a recuperar patrimoni.
c) Increment del programa Difusió d’activitats i comunicació per tal de promocionar la
implantació del nou grau de Ciències de l’activitat física i de l’esport al Campus d’Ontinyent.A
continuació es detalla les despeses realitzades a l’exercici 2014 i les desviacions:

Activitats
Formació i inserció laboral
Ociversitari
Premi Juan José Renau
Projectes museístics
Difusió activitats i comunicació
Universitat d'hivern
Obertura curs i benvinguda
Unisocietat
Implantació CAFE
Despeses generals
SUMA TOTAL

Pressupost
90.000,00
20.000,00
9.000,00
7.000,00
8.000,00
21.800,00
2.000,00
3.000,00
3.200,00
16.000,00
7.000,00
97.000,00

Realitzat
81.060,42
20.053,78
8.282,38
3.690,30
7.409,25
21.465,68
1.524,62
2.325,90
1.393,03
15.915,48
6.208,80
88.269,22

Desviació
7.939,58
-53,78
717,62
3.309,70
590,75
334,32
475,38
674,10
1.806,97
84,52
791,20
8.730,78

La desviació negativa que apareix al Programa de Formació o inserció laboral es deu a una
insignificant despesa superior a la prevista en la elaboració del pressupost.
Les desviacions positives destacables del pressupost es deuen fonamentalments a:
a) Diferiment del 50% del pagament del premi Balarma a 2015, conforme a les bases del premi.
b) Menor cost en les activitats del programa Unisocietat.

29

15.2 APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINS PROPIS.
15.2.1 Aplicació d’elements patrimonials a fins propis.
La Fundació ha destinat les rendes i ingressos produïts al llarg dels exercicis 2014 i 2013 a compensar pèrdues d’exercicis anteriors, confome al quadre que es
detalla a continuació:

RESULT AT
AJUSTOS
EXERCICI
COMPTABLE NEGATIUS

2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

20.239,50
-80.962,61
68.511,17
2.555,62
20.351,00
30.694,68

AJUSTOS
POSIT IUS

BASE D EL
CÀLCUL

REND A A
DEST INAR

Imp o r t
248.510,72 268.750,22 188.125,15
256.853,11 175.890,50 123.123,35
64.019,45 132.530,62
92.771,43
79.884,58
82.440,20
57.708,14
88.269,22 108.620,22
76.034,15
737.537,08 768.231,76 537.762,23

%
70%
70%
70%
70%
70%

RECURSOS
D ESTINATS A
FINS (D ESPESES
+ INVERSIONS)

2010

2011

2012

2013

2014

248.510,72 248.510,72
256.853,11
256.853,11
64.019,45
64.019,45 28.751,98
79.884,58
51.132,60
6.575,54
88.269,22
81.693,68
737.537,08 248.510,72 256.853,11 64.019,45 79884,58 88.269,22

IMPORT
PEND ENT

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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15.2.2 Despeses d’administració.
Als exercicis 2014 i 2013 les despeses d’administració de la fundació no han superat els límits
establerts per l’article 24 del Decret 68/2011 de 27 de maig.
16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.
La Fundació no ha realitzat operacions amb parts vinculades.
17. ALTRA INFORMACIÓ.
17.1. Canvis en l’òrgan de govern, direcció i representació.
Al llarg de l'exercici 2014 s'han produït el següent canvi en la composició del Patronat:
En sessió de 29 de maig de 2014, es va produir la següent modificació en la composició del
Patronat de la Fundació:
a) Cessament en el càrrec de Delegat del Rector en l’extensió universitària d’Ontinyent el Sr.
José Pla Barber amb efectes des del 02-03-2014 i per tant automàticament provoca el
cessament com a Patro de la Fundació.
Es modifica per tant la composició dels membres del Consell de Direcció, nomenant el Sr.
Jorge Hermosilla Pla com a membre en substitució del Sr. José Pla Barber.
c) b) En resolució del Protectorat de Fundacións de 16-05-2014 s’elimina el Secretari segon, per
no estar contemplada la figura als estatuts de la Fundació, modificació que a 31-12-2014 esta
pendent de inscripció.
A 31-12-2014, la composició del Patronat és el següent:
- Ajuntament d'Ontinyent, representat pel Sr. Jorge Rodriguez Gramage.
- Universitat de València, representada per la Sra. Maria-Vicenta Mestre Escrivá.
- Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, representada pel Sr. Antonio Carbonell
Tatay.
- Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, representada pel Sr. Juan-Antonio
Puchades Arce.
- Comissions Obreres (CC.OO.), representada pel Sr. Vicent Guerola Sais.
- Unió General de Treballadors (UGT), representada per la Sra. Rebeca Torró Soler.
- Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida (Coeval), representada pel Sr. Javier
Aparicio Llovet.
- Associació d'Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana, Junta Comarcal de la Vall
d'Albaida (Ateval), representada pel Sr. Ramón Soler Blasco.
- Jorge Hermosilla Pla, Vicerector de Participació i Projecció Territorial de la Universitat
de València.
- Vicente Penadés Torró, Director General de Caixa Ontinyent.
- José Pla Ros, Regidor d'Educació de l'Ajuntament d'Ontinyent.
- Ricard Gallego Perales, Cap d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Ontinyent.
- Vicent Ortiz Mora, Cap de Secretaria i Obra Social de Caixa Ontinyent.
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17.2. Informació anual del grau de compliment del Codi de Conducta de les entitats sense fins
lucratius per a la realització de les inversions financeres temporals, segons la legislació que li resulta
aplicable.
Per donar compliment a allò que estableix l’acord de 20 de novembre de 2003, del Consell de
la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel qual s’aprova el codi de conducta de les entitats sense
afany de lucre per a la realització d’inversions temporals, el patronat de la Fundació Universitaria Vall
d’Albaida, en data 15 de juny de 2012, va aprovar el següent Codi que continua vigent:
CODI DE CONDUCTA PER A LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS EN L’ÀMBIT DEL MERCAT DE VALORS
1.

La Fundació Universitària Vall d’Albaida, d’ara endavant la Fundació, és una entitat sense
finalitat lucrativa que es va constituir l’any 1998 i és classificada com a científic, docent o
cultural.

L’entitat és de finançament, promoció i servei; les prestacions són gratuïtes, sense perjudici que
eventualment es puguen obtenir ingressos per les activitats fundacionals i sempre que això no
implique una limitació injustificada de l’àmbit dels seus possibles beneficiaris.
L’objecte essencial de l’entitat és promoure, finançar, subvencionar, desenvolupar i divulgar
qualsevol activitat de caracter científic, docent o cultural relacionada amb la Universitat de València.
2.

L’actuació de la Fundació en els mercats de valors ha d’estar determinada pels principis
següents:

Principi de prudència. La Fundació desenvolupa les activitats amb recursos aportats per tercers,
per la qual cosa és imprescindible mantenir la seguretat i la liquiditat sota consideracions de
rendibilitat. Així, doncs, la Fundació no ha de mantenir inversions de cartera en valors de renda
variable a curt termini. Les inversions temporals s’han de realitzar sempre en valors mobiliaris i
instruments financers de renda fixa.
Principi de coherència. La Fundació té l’obligació d’adoptar polítiques formals per gestionar els
recursos financers, d’acord amb els valors organitzatius de compromís social.
3.

Sistemes de selecció i gestió.

L’Organ designat per la Fundació per plantejar les inversions que s’hagen de realitzar entre els
diferents productes financers existents, i sempre sota els principis de prudència i coherència, és el
Consell de Direcció, que pot decidir la contractació de l’assessorament professional de tercers. La
Fundació no ha de realitzar les operacions següents:
-

Venda de valors presos en préstec a l’efecte (vendes en curt).
Operacions intradia
Operacions en el mercat de futurs i opcions.
Qualsevol altra de naturalesa semblant.

4.

Seguiment del codi.

La Fundació ha d’incloure en els informes anuals facilitats al Protectorat un detall del compliment
d’aquest codi. També hi ha d’incloure els sistemes de gestió en vigor, així com un detall de les
posicions mantingudes en inversions de cartera mobiliària i posicions en els mercats de deute.
La Fundació no ha fet en 2014 cap inversió financera.
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20.053,78
Altres despeses de l'activitat
Amortització del immobilitzat
Deteriorament i resultat per
enajenació de immobilitzat
Despeses financeres
Variacions de valor raonable
en instruments financiers

No
imputada
s a las
actividade
s

Total

Total

9.Implantació
ADE

8.- Unimajors

7.- Obert.
Curs i
Setmana
benvinguda

6.Universitat
d'hivern

5.- Difusió
d'activitats i
comunicació

4.- Projectes
museístics

3.- Premi
d'investigaci
ó

2.Ociversitari

Despeses / Inversió
Despeses per ajudes i altres
Variació d'existències de
productes acabats i en curs
de fabricació
Aprovisionamient
Despeses de personal

1.- Formació
i inserció

Annex I. Recursos econòmics totals empleats per l'entitat (totes les activitats)

6.208,80

6.208,80

8.282,38

3.390,30

7.409,25

21.465,68

1.524,62

2.325,90

1.393,03

15.915,48

82.060,42

8.282,38

3.390,30

7.409,25

21.465,68

1.524,62

2.325,90

1.393,03

15.915,48

82.060,42

6.208,80

88.269,22

8.282,38

3.390,30

7.409,25

21.465,68

1.524,62

2.325,90

1.393,03

15.915,48

82.060,42

6.208,80

88.269,22

82.060,42

Diferencies de canvi
Deteriorament i resultat per
enajenacions de instruments
financers
Impuest sobre societats
Subtotal despeses
20.053,78
Adquisicions de Immovilitzat
(excepte Bens Patrimoni
Històric)
Adquisicions Bens Patrimoni
Històric
Cancel·lació
deute
no
comercial
Subtotal inversions
TOTAL RECURSOS
UTILITZATS

20.053,78

33

18. Inventari.

DATA
D'ADQUISICIÓ

VALOR
D'ADQUISICIÓ

AMORTIT., DETERIOR. I
ALTRES PARTIDES
COMPENSAD.

CÀRREGUES I
GRAV. QUE
AFECTEN A
L'ELEMENT

ALTRES
CIRCUMST.

VNC

A) ACTIU NO CORRENT
IMMOBILITZAT MATERIAL
Instal·lacions tècniques
Instal·lació sistema de seguretat

1999

Altres immobilitzats materials

12.472,45

12.472,45

0,00

0,00

0,00

12.472,45

12.472,45

0,00

0,00

0,00

108.525,45

108.525,45

0,00

0,00

0,00

Material informàtic

1998

73.001,80

73.001,80

0,00

0,00

0,00

Mobiliari i informàtica

1999

11.368,82

11.368,82

0,00

0,00

0,00

Videoproject., pantalles, mobiliari

2000

9.540,71

9.540,71

0,00

0,00

0,00

Retroporj. I mobiliari

2001

3.858,57

3.858,57

0,00

0,00

0,00

Alarma, microf., mobiliari

2002

5.251,11

5.251,11

0,00

0,00

0,00

Alarma, caixa caudals, telefon

2003

688,13

688,13

0,00

0,00

0,00

Bateries sist. Seguretat

2004

395,43

395,43

0,00

0,00

0,00

Làmpares video proj., aire acond., mobiliari

2005

3.633,55

3.633,55

0,00

0,00

0,00

Mobiliari

2008

591,65

591,65

0,00

0,00

0,00

Impresora

2010

195,68

195,68

0,00

0,00

0,00

115,03

115,03

0,00

0,00

0,00

1999

115,03

115,03

0,00

0,00

0,00

121.112,93

121.112,93

0,00

0,00

0,00

Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia

0,00

0,00

0,00

43.567,30

0,00

Edectiu i altres actius liquids equivalents

0,00

0,00

0,00

57.686,59

0,00

0,00

0,00

0,00

101.253,89

0,00

121.112,93

121.112,93

0,00

101.253,89

0,00

IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Aplicacions informàtiques
SP Profesional contaplus

TOTAL ACTIU NO CORRENT

B) ACTIU CORRENT

TOTAL IMMOBILITZAT FINANCER

TOTAL BENS I DRETS DE LA FUNDACIÓ

34

MEMÒRIA D’ACTIVITATS FUNDACIONALS

EXERCICI 2014

DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA VALL D’ALBAIDA

35

MEMÒRIA D’ACTIVITATS FUNDACIONALS DE
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA VALL D’ALBAIDA
EXERCICI 2014

SUMARI:
1. La Fundació.
2. Òrgans de Govern:
2.1 El Patronat.
2.2 El Consell de Direcció
3. Activitats fundacionals realitzades en 2013:
3.1 Formació i inserció laboral.
3.2 Ociversitari.
3.3 Premi d’investigació.
3.4 Projectes museístics.
3.5 Difusió d’activitats i comunicació.
3.6 Universitat d’hivern.
3.7 Obertura del curs i setmana de benvinguda.
3.8 Unimajors.
3.9 Implantació Grau Ciències de l’activitat física i de l’esport.
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1.- LA FUNDACIÓ.
La Fundació Universitària Vall d'Albaida es va constituir mitjançant escriptura de 22
d'octubre de 1998, baix la tutela del Protectorat que exerceix la Generalitat Valenciana, amb
personalitat jurídica pròpia, caràcter permanent i plena capacitat d'obrar, amb domicili a
Ontinyent, carrer Juan XXIII, número 10, i té com a finalitat inicial possibilitar la implantació i el
manteniment de les activitats de la Universitat de València a Ontinyent. Així mateix, té com a
finalitats promoure, finançar, subvencionar, desenrotllar i divulgar qualsevol activitat de caràcter
científic, docent o cultural relacionada amb la Universitat de València.
Les activitats s’exerceixen en l'àmbit territorial d'Ontinyent i la Vall d'Albaida.
La Fundació Universitària Vall d'Albaida té NIF G96807193 i està inscrita en el Registre de
Fundacions de la Generalitat Valenciana, des del 16-07-1999, amb el número 318. En aquest
registre es pot trobar la documentació social i econòmica referida a esta Fundació.

2.- ÒRGANS DE GOVERN.
2.1 El Patronat.
Al 31-12-2014, el Patronat de la Fundació està composat per:
a) Com a patrons permanents:
1) Ajuntament d’Ontinyent, representat pel Sr. Jorge Rodríguez Gramage.
2) Caixa d’Estalvis Ontinyent, representada pel Sr. Antonio Carbonell Tatay.
3) Universitat de València, representada per la Sra. Maria-Vicenta Mestre Escrivà.
4) Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, representada pel Sr. Juan-Antonio
Puchades Arce.
5) Confederació Empresarial de la Vall d’Albaida (COEVAL), representada pel Sr. Javier
Aparicio Llovet.
6) Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana (ATEVAL), representada pel
Sr. Ramón Soler Blasco.
7) Comissions Obreres (CCOO), representada pel Sr. Vicent Guerola Sais.
8) Unió General de Treballadors (UGT), representada per la Sra. Rebeca Torró Soler.
b) Com a patrons electes
1) Sr. Josep Pla Ros, Regidor d’Educació de l’Ajuntament d’Ontinyent .
2) Sr. Vicente Penadés Torró, Director General de Caixa Ontinyent.
3) Sr. Jorge Hermosilla Pla, Vicerector de Participació i Territori de la Universitat de Valencia.
4) Sr. Ricard Gallego Perales, Cap d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Ontinyent.
5) Sr. Vicente Ortiz Mora, Cap de Secretaria i Obra Social de Caixa Ontinyent.
c) Càrrecs del Patronat
President: Sr. Jorge Rodríguez Gramage.
Secretari: Sr. Antonio Carbonell Tatay.
2.1.2 Sessions celebrades.
Durant l’any, el Patronat s’ha reunit en dos ocasions:
1) 29 de maig, en la que, com a temes més destacats, es van aprovar els comptes del 2013 i
l’aplicació dels resultats, es va actualitzar el manual de prevenció de blanqueig de capitals,
es va modificar el pressupost i el pla d’actuació del 2014 i es va aprovat el conveni de la
Caixa Ontinyent amb la Fundació.
2) 2 de desembre, en la que, com a temes més destacats, es va modificar el pressupost i el
pla d’actuació del 2014, i es va proposar la modificació dels articles 5 i 17 dels Estatuts de
la Fundació.
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El contingut íntegre de les actes de cada sessió consta en el llibre d’actes de la Fundació.

2.2 El Consell de Direcció.
El Consell de Direcció és un òrgan delegat del Patronat, composat per les següents
persones, que a 31-12-2014 són, a més, Patrons Electes:
1) Cap de Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Ontinyent, Sr.Ricard Gallego Perales.
2) Cap de Secretaria i Obra Social de Caixa Ontinyent, Sr. Vicente Ortiz Mora.
3) Vicerector de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de Valencia, Sr.Jorge
Hermosilla Pla, en substitució del Sr. José Pla Barber. Delegat del rector a l’Extensio
Universitaria a Ontinyent cessat pel rector en sessió 29-05-2014.
Les seues funcions son executar els acords del Patronat i les actuacions necessaries per
al desenvolupament de les linies d’actuació i programació d’activitats compromesa en els
pressupostos anuals, proposar les linies d’actuació i pressupost de l’exercici, seguiment dels
comptes i control pressupostari i la resta que encomane o delegue el Patronat.

3 ACTIVITATS FUNDACIONALS REALITZADES EN 2014.
Fins al 2011, l'activitat bàsica de la Fundació va ser dirigida per a col·laborar amb la Universitat de
València per a possibilitar l'actuació docent, directa i presencial, en la seua extensió d'Ontinyent.
Per a reorientar l'activitat, la Universitat va decidir convertir l'Extensió en Campus Universitari,
assumint directament les inversions i costos docents, desenrotllant la Fundació el seu programa
d'activitats.
Davant d'esta nova situació, la Fundació redirigeix les seues activitats i és a partir del 2012 quan es
reorienta cap a la segona finalitat dels seus Estatuts, que és promoure, finançar, subvencionar,
desenrotllar o divulgar qualsevol activitat de caràcter científic, docent o cultural relacionat amb la
Universitat de València. En este cas, la Fundació va considerar que no eren necessaris recursos
humans per a desenrotllar el programa d'activitats.
Seguint amb la mateixa línia de 2013, a l’exercici 2014, la Fundació va previndre els següents
programes:
1.- Formació i inserció laboral.
2.- Ociversitari.
3.- Premi investigació.
4.- Projectes Museístics.
5.- Difusió d’activitats i comunicació.
6.- Universitat d’Hivern.
7.- Obertura de curs i setmana de benvinguda.
8.- Unisocietat.
9.- Implantació del Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport.
A continuació es detallen les activitats concretes que s’han dut a terme en cada programa.

3.1 COL·LABORACIÓ EN FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL DE GRADUATS I
D’ESTUDIANTS:
En este programa, la Fundació té com objectiu ajudar als estudiants i titulats del Campus
d’Ontinyent, de la Universitat de València, a millorar les seues possibilitats de cara a la inserció
laboral.
En 2014, la Fundació va oferir 6 beques de pràctiques professionals per als estudiants de Magisteri
i Ade interesats. L’objectiu d’estes beques va ser completar la formació dels titulats que van
realitzar els seus estudis al Campus d’Ontinyent amb pràctiques a diverses entitats per tal que
puguen incorporar-se al mercat laboral.
Cal destacar el grau de satisfacció d’esta iniciativa de la Fundació per la incorporació al
mercat laboral del 50% dels becaris.
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3.2 OCIVERSITARI
L’objectiu del programa és organitzar activitats diverses, de cultura i oci, dirigides especialment als
estudiants del Campus d’Ontinyent. Les activitats que engloben Ociversitari i que s'han realitzat al
llarg de l'exercici han segut les següents:
Les activitats que engloben Ociversitari i que s’han realitzat al llarg de l’exercici han segut les
següents:

1. Cafe Teatre Ociversitari.
Con alternativa d’oci i cultura per als joves universitaris, amb Café Teatre es va
oferir una variada programació de qualitat composada per monòlegs, esquetx
d’humor, màgia, mentalisme, mínima, clown, cabaret, titelles i en definitiva obres de
teatre de xicotet format.
Les sessions de teatre es van organitzar els últims divendres de mes entre gener i
maig. Actuaren els humoristes Óscar Tramoyeres, Rafa Alarcón, Patricia Espejo, el
mentalista Toni Pons i el grup Tres i no res.
La promoció de les activitats ha sigut extensa en els mitjans, ràdio, premsa, lona
publicitària, mupins, flyers, cartells, xarxes socials,.. que ha fet del Circuit un
esdeveniment reconegut a nivell cultural a la Comarca.
2. Festa dels Estudiants.
A finals del mes de març, i a petició de l’Associació d’Estudiants del Campus
d’Ontinyent, es va celebrar una festa universitària amb la participació d’uns 200
estudiants. La Fundació es va fer càrrec del muntatge de les infraestructures
necessàries com el lloguer de cadires, taules, escenari, sonorització i la
contractació d’un grup musical, Pink Paraban.
3.

Mostra de Cinema dedicada a la Dona.
La Fundació va fer una aportació per a les despeses vinculades a la Conferència
de l’escriptora i guanyadora del Premi Nadal Carmen Amoraga.

4. Cursos de guitarra a càrrec dels professors del Certamen Lluís Milán.
Aprofitant els professosr que participaben al Certamen Lluís Milán de guitarra
clàssica, la Fundació va patrocinar un curs, per a mestres i alumnes de Magisteri
dedicat a la guitarra com a recurs pedagògic a l’aula.
5. Diverses activitats en col·laboracio amb l’Ajuntament d’Ontinyent.
La Fundació va participar en l’organització de distintes activitats junt a
l’Ajuntament d’Ontinyent, dins del programa Festival de Teatre i Circ al carrer
amb la campanya “Ontinyent Il·lusiona”.
6. Fira de l’Estudiant.
La Fundació ha participat a les Fires de l’Estudiant de Xàtiva i Gandia per tal de
difondre les noves titulacions del Campus d’Ontinyent i les activitats que es
realitzen al llarg de l’exercici. Un becari va ser l’encarregat d’informar als
estudiants els avantatges d’estudiar al Campus d’Ontinyent.
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3.3 PREMIS D’INVESTIGACIÓ.
Este programa té per objecte fomentar la investigació per part dels alumnes del Campus
d’Ontinyent.
En 2014, la Fundació va convocar la I Edició del nou premi d’investigació en educació infantil
“Balarma”, un guardó dotat amb 5.000 euros que s’alternarà cada any amb el premi que pretén
estimular la recerca i la millora de la qualitat de l’ensenyament públic.
Esta convocatòria es realitza a nivell nacional i internacional, en col·laboració amb la
Universitat de València.
Durant l’exercici 2014 es van confeccionar i distribuir els fullets amb les bases. El fallo del
jurat va ser publicat i l’acte d’entrega del premi es va celebrar el mes de setembre i el treball
guanyador, realitzat per l’ex alumna del Campus, Esther Morant Garcia, serà presentat el mes de
maig de 2015.

3.4 PROJECTES MUSEÍSTICS.
En abril de 2014 es va posar en funcionament el Museu del Tèxtil Valencià, desenrotllat
amb el Pla Director encomanat a la Universitat de València per la Fundació, amb una jornada de
portes obertes i visites guiades. A finals d’any, es va presentar el projecte pedagògic del Museu,
elaborat pel Becari de la Fundació Oscar Borrell. El projecte inclou la realització de distintes
activitats vinculades al món del Tèxtil

3.5 DIFUSIÓ D’ACTIVITATS I COMUNICACIÓ
L’objecte d’este programa es difondre la presència i funcions de la Fundació Campus
Ontinyent, comunicació i promoció de les activitats que s’exerceixen, per diferents canals de
comunicació, amb la finalitat que es coneguen i beneficien els seus usuaris, tant actuals com
potencials. Al mateix temps, es pretén promocionar el Campus d’Ontinyent en general i mes
concretament les titulacions que imparteix la Universitat de València al mateix, per tal de donar a
conèixer al públic potencial les ofertes acadèmiques.
Per tal de difondre les activitats tant de la Fundació com de la Universitat de València a Ontinyent
s’han realitzat diverses campanyes als mitjans de comunicació al llarg de l’any, especialment
dedicats a l’obertura de curs o al treball dels becaris. En aquest sentit, s’han editat dos
documentals, que estaran penjats a la nova web de la Fundació, que es posaran en funcionament
al llarg de l’exercici 2015.
A banda, les activitats que es van realitzar al llarg de l’exercici van ser:
a) Elaboració o edició de fullets divulgatius per als potencials alumnes del curs 2014-2015 en
els distintes titulacions del Campus d’Ontinyent.
b) Difusió de la imatge corporativa de la “Fundació Campus Ontinyent” a les xarxes socials,
radio, premsa, lones publicitàries, mupins, flyers, cartells,.. i material de “merchandising”
(bolígrafs i material d’oficina), que ha fet que el Campus d’Ontinyent siga un referent a les
comarques.
c) Notes de premsa de totes les activitats realitzades en 2014.
d) Organització i difusió dels actes (invitacions, notes de premsa, cobertura de fotografies,..
e) Divulgació de la informació a través de les xarxes socials.

40

3.6 UNIVERSITAT D’HIVERN
Este programa té per objecte aportar al alumnes coneixements complementaris de professionals
sobre temes relacionats amb l’Economia i l’Educació, a través de conferències.
En 2014 es van desenrotllar la 4a Edició de Universitat d’hivern, amb el títol “Realitats socials a la
Vall d’Albaida del segle XXI, que va comptar també amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis de la
Vall d’Albaida.
Les Jornades celebrades entre el 24 i 28 de novembre, comptaren amb 7 seminaris.
Enguany, com a novetat, cal destacar la celebració d’un seminari dedicat a la nova titulació de
Ciència de l’Activitat Física i de l’Esport, amb el títol Activitat Física, Esport i Salut.
Les ponències impartides van ser:
a)Seminari d’Economia (Coordinadors: Rafael Boix Domenech i Pilar Soriano Felipe):
1.

Conferència inaugural: “Competitivitat i model social”, a càrrec de Vicent Soler i
Marco, Degà de la Facultat d’economia de la Universitat de València.
Departament d’Estructura Econòmica.

2.

Conferència: “Crisi econòmica als districtes industrials del País Valencià”, a càrrec
de Rafael Boix Domenech, Departament d’Estructura Econòmica de la
Universitat de València.

3.

Conferència: “L’impacte de la crisi en l’economia espanyola”, a càrrec de
Dolores Pitarch Garrido. Departament de Geografia de la UV.

4.

Conferència: “Algunes reflexions sobre el present i el futur econòmic d’Ontinyent i
la Vall d’Albaida”, a càrrec de Vicent Donat Sarrió, Secretari General de
Coeval.

b)Seminari de Magisteri i Educació (Coordinadora: Noelia Ibarra Rius).
1.

Conferència: “Arqueologia a la Vall d’Albaida”, a càrrec de Agustí Ribera, Director
del Museu d’Arqueologia d’Ontinyent i la Vall d’Albaida (MAOVA).

2.

Conferència: “Campus sostenible a la Universitat de Valencia” a càrrec de Marius
V.Fuentes Director dels Serveis de Prevenció o Medi Ambient de la Universitat
de València.

3.

Conferència: “El primer franquisme a la Vall d’Albaida” a càrrec de Antonio
Calzado Aldamia. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i
Socials de la UV.

4.

Conferència: “La sostenibilitat del territori a través de l’Economia Social i
l’emprenedoria” a càrrec de Joan Ramon Sanchis del Departament de
Direcció d’Empreses “Juan Jose Renau Piqueras” de la Universitat de Valencia.

c)Seminari d’Historia (Coordinadors: Vicent Terol, Carmen Agulló i José Cantó)
1.

Conferència: “La milícia efectiva en la Vall d’Albaida en el segle XVII”, a càrrec de
Pablo Pérez Garcia, Departament d’Historia Moderna de la UV.

2.

Conferència: “La manufactura tèxtil a la Vall d’Albaida i a les Comarques Centrals
Valencianes (segles XIII-XVII), a càrrec de Vicent Terol, Director de l’Arxiu
Municipal d’Ontinyent.

d) Seminari de Magisteri i Educació (Coordinadora: Noelia Ibarra Rius).
1. Taula redona: “Mestres amb cos i ànim: el cas de Xucurruc”. Moderador: Remigi
Morant Navasquillo, Departament de Didàctica de l’Expressió Musical de la
UV. Participanren: Ester Morant, Mestra Infantil i guanyadora del I Premi
Balarma de la Fundació. Vicent Gràcia, mestre del Col·lectiu Xucurruc.
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e) Seminari d’Activitats Física, Esport i Salut (Coordinador: Ferran Calabuig Moreno)
1. Conferència: “Activitat física per a la salut: la dinàmica social dels adolescents
valencians actius i inactius”, a càrrec de José Davia Davia. Departament
d’Educació Física i Esportiva de la UV.
2. Conferència: “Actividad física i envelliment”,
Departament de Fisiología de la UV.

Carmen

Gómez

Cabrera,

3. Taula rodona: “Tots poden córrer un Ironman”, a càrrec de Rafael Aranda
Malavés, Departament d’Educació Física i Esportiva de la UV. Participaren :
Monica Pont Chafer i Marta Fernandez de Castro.
f)

Seminari de Magisteri i Educació (Coordinadora: Noelia Ibarra).
1. Taula rodona: “L’arranjament escolar: conseqüències a la Vall d’Albaida”. Modera:
José Cantó. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
de la UV. Participaren: Tudi Mollà, directora del CEIP Martínez Valls, i Patricia
Folguera, directora del CEIP Bonavista.

3.7 OBERTURA DEL CURS I SETMANA DE BENVINGUDA
Este programa té per objecte acollir i motivar el nous alumnes. Les activitats que es van organitzar
van ser les següents:
Inauguració Curs acadèmic 2014-2015: Este acte organitzat per la Universitat de València
va tindre lloc en el Centre Cultural Caixa Ontinyent i va estar presidit pel rector Magnífic de la
Universitat de València junt amb el president de la Fundació Universitària Vall d'Albaida i el
secretari de la Fundació ambdós patrons. A més l'acte va donar lloc a la Conferència “Lo que pasa
y lo que queda”, a càrrec del prestigiós periodista i Doctor Honoris Causa per la Universitat de
València, Iñaki Gabilondo.

3.8 UNISOCIETAT.
Este programa té per objecte difondre, motivar i mantindré la matriculació de les persones majors
en els cursos de “Unisocietat” que la Universitat de València ha incorporat enguany al Campus
d’Ontinyent.
En este marc:
La Fundació en col·laboració amb la Universitat de València continua el ferm compromís per
l’envelliment actiu i la formació al llarg de la vida amb el següent programa d'activitats que se
centra en tres blocs:
o

Cicle de Conferències.

DATA

TÍTOL

30/01/2014

Actividad física, ejercicio físico y deporte a lo

En VICENT AÑÓ

largo de la vida. Beneficios probados.

Dpt. de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

27/02/2014

Farmacogenética.

CONFERENCIANT

En JULIO CORTIJO
Dpt. de Farmacologia.

27/03/2014

10/04/2014

Comunicarse eficazmente. La pragmática de la

En ANTONIO BRIZ

comunicación.

Dpt. de Filologia.

Elementos de retórica musical en las

En PABLO PÉREZ

composiciones de los siglos XVII y XVIII.

Dpt. d'Història Moderna.

42

29/05/2014

Microorganismos de andar por casa.

Na HORTENSIA RICO
Dpt. de Farmàcia i Microbiologia.

18/06/2014

Vivir y pensar con el cine.

En JESUS ALCOLEA
Dpt. de Filosofia.

23/10/2014

20/11/2014

Universitaris i politics de la generació del

EN MARC BALDÓ LACOMBA

consens: Manuel Broseta, Francisco Tomás y

Catedràtic del Departament d'Història

Valiente i Ernest LLuch

Contemporània

Información financiera, transparencia y fraude
empresarial

EN JUAN LUIS GANDÍA CABEDO
Professor Titular del Departament de
Comptabilitat
EN CARLES PADILLA CARMONA

18/12/2014

Aprendiendo a contar con los indoeuropeos

Professor titular del Departament de Filologia
Clàsica.

o

Campanya difusió del curs 2014/2015.
Es van elaborar els fullets divulgatius per a potencials alumnes, difusió en mitjans
de premsa, radio i a les xarxes socials.

o

Projecte intergeneracional del Campus d’Ontinyent “Memòria i Patrimoni Viu”.
“Memòria i Patrimoni Viu”, es un projecte pioner de foment del diàleg
intergeneracional posat en marxa enguany al Campus Universitari d’Ontinyent,
es va presentar al XI Congrés Estatal de Ciutats Educadores celebrat a Gandia. El
programa va estar presentat per la Cap d’Iniciatives del Vicerectorat de
Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València, Sacramento
Pinazo.
Amb el programa, 24 joves estudiants de magisteri i 24 alumnes de Unimajors
s’han reunit en 10 sessions repartides entre gener i octubre per tal d’establir un
diàleg intergeneracional en qüestions relatives a l’educació. Cada sessió ha contat
amb un guió de treball i el programa culmina amb uns relats dels participants que
s’arreplega en un llibre i dvd.

3.9 IMPLANTACIÓ GRAU CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT
La Fundació en col·laboració amb la Universitat de València començaren en els tràmits
per tal d’implantar el grau d’Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport al Campus d’Ontinyent. Està
titulació, segons els estudis realitzats es una de les mes demanadades i de millor futur a les
comarques de la Vall d’Albaida.
Per tal de promocionar la implantació de la nova titulació al Campus d’Ontinyent, , la
Fundació en col·laboració amb la Universitat de València va dissenyar un pla de comunicació.
Les accions van ser diverses, majoritàriament comunicatives, encaminades a difondre la
incorporació d’este Grau al Campus d’Ontinyent, la qual cosa ha permés cobrir totes les places
oferides, lo que confirma la demanda en estes comarques.
La posada en marxa del nou grau al Campus d’Ontinyent comporta una sèrie d’accions
destinades al reclam d’estudiants i a facilitar el desplaçament del professorat.
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DILIGENCIA: els comptes anuals de l’exercici 2014 que conté el present document han estat
formulats i aprovats pel Patronat de la Fundació Universitaria Vall d’Albaida en la sessió de 12 de
març de 2015 i han estatt firmats per tots els patrons assistents.
Ontinyent a 12 de març de 2015
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