FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA VALL D'ALBAIDA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2015

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA VALL D'ALBAIDA
BALANÇ ABREUJAT dels exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2015 i 2014
(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)
II. Reserves
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
V. Beneficiaris-Creditors
VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Altres creditors
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

2015

2014

0,00
0,00
130.111,63 101.253,89
40.450,00 43.567,30
89.661,63 57.686,59
130.111,63 101.253,89

NOTES DE
LA
MEMÒRIA
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11
11

10

2015

2014

49.221,94
49.221,94
30.050,61

42.984,16
42.984,16
30.050,61

30.050,61
12.933,55
0,00
6.237,78
0,00
80.889,69
0,00
0,00
4.250,00
76.639,69
76.639,69

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

130.111,63 101.253,89
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FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA VALL D'ALBAIDA
COMPTE DE RESULTATS dels exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2015 i 2014
(en euros)
NOTES
DE LA
MEMÒRIA
A) EXCEDENT DE L'EXERCICI
1. Ingressos de l'activitat pròpia

2015

2014

0,00
0,00
195.450,00 108.620,22

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i
col·laboradors

0,00

0,00

14

195.450,00

108.620,22

13.5

0,00
-25.196,25
-5.000,00

0,00
-21.188,68
-21.188,68

-20.196,25
0,00
-27.708,45
-136.307,52

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

A.1. EXCEDENT DE L'ACTIVITAT

6.237,78

20.351,00

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

6.237,78
0

20.351,00
0

6.237,78

20.351,00

6.237,78

20.351,00

d) Subvenciones, donaciones i llegats imputats a
l'excedent de l'exercici
2. Vendes i altres ingressos de l'activitat
mercantil
3. Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries
d) Reintegrament de subvencions, donacions i
legats
6. Aprovisionaments
8. Despeses de personal
9. Altres despeses de l'activitat

I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL
PATRIMONI NET EN L'EXERCICI

13.2
13.3
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MEMÒRIA ABREUJADA
EXERCICI 2015
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1.- ACTIVITAT DE L’ENTITAT
La Fundació Universitària Vall d'Albaida (endavant 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,
Plaça Sant Domingo, 24, 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 final de
l’exercici.
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 2015. Així doncs, no es considera necessari realitzar cap valoració ni estimació
d’aquesta.
Tampoc s’aprecia 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 2015 i 2014 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.
2.7. Canvis en criteris comptables.
No hi ha cap ajust per canvi en criteris comptables realitzats en l'exercici.
2.8. Correcció d'errades.
No hi ha cap ajust per correcció d'errades en els comptes de l'exercici.

3. DISTRIBUCIÓ DE L’EXCEDENT
La proposta d'aplicació comptable de l'excedent de l'exercici 2015 comparada amb l’exercici anterior
és, en euros:

BASE DE REPARTIMENT
Excedent de l'exercici
Total
DISTRIBUCIÓ
A compensar pèrdues d'exercicis
anteriors
Reservas voluntarias
Total

IMPORT
2015
2014
6.237,78
20.351,00
6.237,78
20.351,00
2015
6.237,78
6.237,78

2014
7.417,45
12.933,55
20.351,00

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
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.
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, i es troba amortitzat en la seua totalitat.
4.2 Béns integrants del Patrimoni Històric.
La Fundació no té béns integrants del Patrimoni Històric.
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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 i actualment es troben amortitzats en la seua totalitat.
4.4 Inversions immobiliàries
La Fundació no té inversions immobiliàries.
4.5 Permutes
La Fundació no ha realitzat cap permuta al llarg de l'exercici.
4.6 Instruments Financers
Actius Financers
Els actius financers que la Fundació té reconeguts en el Balanç 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 comptabilitzen pel seu valor nominal i a curt termini per tractar-se de deutes amb
venciment no superior a l'any, i no tenen cap tipus d'interés establert.
Els actius financers es donen de baixa per l'import de la contraprestació rebuda reconeixent-les en
el compte de resultats la diferència, si la haguera, per la baixa de l'actiu. No hi ha evidències que
calga realitzar cap correcció valorativa pel deteriorament d'alguns actius financers.
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 pertanyen a “Beneficiaris-Creditors” i a
“Creditors comercials i altres comptes a pagar”, ja que es tracta de deutes per operacions
corresponents a l'activitat habitual de la Fundació.
Estos passius es troben comptabilitzats pel seu valor nominal i sense cap correcció posterior.
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, si la haguera, 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.
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4.7. Crèdits i dèbits per l'activitat pròpia.
Els actius financers de la Fundació estan composats per crèdits sobre deutors a curt termini,
efectiu i altres actius líquids, comptabilitzats pel seu valor nominal i sense cap correcció posterior.
El passius financers estan composats per deutes a entitats de crèdit i altres creditors, totes
comptabilitzades pel seu valor nominals, sense cap correcció posterior.
4.8 Existències
La Fundació no té existències.
4.9 Transaccions en moneda estrangera.
La Fundació no ha realitzat cap operació en moneda estrangera.
4.10 Impostos sobre Beneficis.
La Fundació està sotmesa al 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.
La Fundació complix els requisitis legals que s'indiquen posteriorment i, per tant, està exempta 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:
- 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.
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.
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4.12 Provisions i Contingències
La Fundació no ha considerat oportú realitzar cap provisió ni contingència durant l'exercici.
4.13. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental.
La Fundació no realitza operacions de naturalesa ni impacte mediambiental.
4.14 Criteris per al registre de les despeses de personal.
La Fundació ha registrat despeses de personal en l'exercici, que es correspon als becaris en contracte
de formació laboral.
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.
4.17. Ingressos per convenis de col·laboració.
Els ingressos per convenis es reconeixen en la mesura que es produeixen les actuacions derivades de
la col·laboració prevista. Els cobraments produïts es registren en l’epígraf de subvencions, donacions i
llegats imputats a l’excedent 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.
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El detall i moviments de l'exercici a 31 de desembre del 2015 va ser el següent:
Saldo a
01/01/2015

Altes

Baixes

Aplicacions Informàtiques
Total

115,03
115,03

0,00
0,00

0,00
0,00

Amort. Acum. Aplicac. Informàtiques
Total

-115,03
-115,03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Net

Saldo a
31/12/2015
115,03
115,03

-115,03
-115,03

0,00

El detall i els moviments de l'exercici finalitzat el 31 de desembre del 2014 és el següent:
Saldo a
Saldo a
01/01/2014
Altes
Baixes
31/12/2014
Aplicacions Informàtiques
115,03
0,00
0,00
115,03
Total
115,03
0,00
0,00
115,03
Amort. Acum. Aplicac.
Informàtiques
-115,03
0,00
0,00
-115,03
Total
-115,03
0,00
0,00
-115,03
Valor Net

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2. Immobilitzat material
El detall i els moviments de l'exercici finalitzat el 31 de desembre del 2015 va ser el següent:
Saldo a
Saldo a
01/01/2015
Altes Baixes 31/12/2015
Instal·lacions tècniques
12.472,45 0,00
0,00
12.472,45
Altres instal·lacions tècniques
16.356,48 0,00
0,00
16.356,48
Mobiliari
31.082,18 0,00
0,00
31.082,18
Equips informàtics d'informació
52.809,90 0,00
0,00
52.809,90
Un altre immobilitzat material
8.276,89 0,00
0,00
8.276,89
Total
120.997,90 0,00
0,00
120.997,90
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

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

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

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

-8.276,89
-120.997,90
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
-8.276,89
0,00
-120.997,90
0,00
0,00

El detall i els moviments de l'exercici finalitzat el 31 de desembre del 2014 és el següent:
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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
01/01/2014
12.472,45 0,00
16.356,48 0,00
31.082,18 0,00
52.809,90 0,00
8.276,89 0,00
120.997,90 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Baixes

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

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-8.276,89
-120.997,90
0,00

0,00
0.00
0,00

0,00
-8.276,89
0,00
-120.997,90
0,00
0,00

6.- BÉNS DE PATRIMONI HISTÒRIC
La Fundació no disposa de Béns del Patrimoni Històric.

7.- ACTIUS FINANCERS
Els Actius financers estan composats per crèdits sobre usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia (que
són aportacions compromeses pendents de cobrament) i per efectiu i altres actius líquids equivalents
(saldos en comptes bancaris):
CLASSES
CATEGORIES
Prèstecs i partides a cobrar
Total

INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI
Crèdits, derivats i altres
TOTAL
2015
2014
2015
2014
40.450,00
43.567,30
40.450,00
43.567,30
40.450,00
43.567,30
43.537,30
43.567,30

8.- PASSIUS FINANCERS
Els Passius Financers estan composats per deutes per l’activitat pròpia de la Fundació:
CLASSES
CATEGORIES
Dèbits i partides a pagar
Total

INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI
Deutes, derivades i altres
TOTAL
2015
2014
2015
2014
80.889,69
58.269,73
80.889,69
58.269,73
80.889,69
58.269,73
80.889,69
58.269,73

Els dèbits de 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 que finalitzes en 2015, i deutes amb
diversos proveïdors liquidats a principi de 2015.
Els dèbits de l’exercici 2015 es corresponen a deutes de la Fundació a la Universitat de València per un
conveni per a la implantació al Campus d’Ontinyent del grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i
altres proveidors, previst liquidar en 2016.
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9.- USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L’ACTIVITATS PROPIA.
El detall dels usuaris i altres deutors de l'activitat en 2015 és el següent:

Crèdits amb entitats
Altres crèdits amb l'Administració
Pública
Total

Saldo a
01/01/2015
24.567,30
19.000,00
43.567,30

Augments
50.000,00
145.450,00
195.450,00

Saldo a
31/12/2015
59.567,30
15.000,00

Disminucions

139.000,00
198.567,30

25.450,00
40.450,00

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 Admin.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

10.- BENEFICIARIS - CREDITORS
El detall de Beneficiaris – Creditors de l’exercici 2015 es el següent:

Administració Pública
Altres beneficiaris
Total

Saldo a
01/01/2015 Augments Disminucions
39.032,24 64.024,88
39.032,24
19.237,49 16.864,81
19.237,49
58.269,73 80.889,69
58.269,73

Saldo a
31/12/2015
64.024,88
16.864,81
80.889,69

La partida “Beneficiaris” correspon a deutes de la Fundació als creditors per serveis prestats i a la
Universitat de València pel Conveni signat en 2015 per a la implantació del nou grau de Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport.
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
15.688,68
19.237,49
34.926,17

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

Disminucions

La partida “Beneficiaris” correspon a deutes de la Fundació als creditors per serveis prestats, i a la
Universitat de València per un acord d’ajornament de pagament de deute procedent d’anteriors
exercicis.
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11.- FONS PROPIS.
Els fons propis a 31 de desembre del 2015 ofereixen el següent detall:

Saldo a 01/01/2015
Distribució excedents 2014
Excedent exercici 2015
Saldo a 31/12/15

Dotació
Fundacional
30.050,61

Result.exer.
anteriors
-7.417,45
20.351,00

30.050,61

12.933,55

Resultat
exercici
20.351,00
-20.351,00
6.237,78
6.237,78

Total
42.984,16
0,00
6.237,78
49.221,94

Els fons propis a 31 de desembre del 2014 oferien el següent detall:

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

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.
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.
Totes les rendes de la Fundació provenen del compliment del seu objecte o finalitat estatutària o
d’explotacions complementàries i auxiliars d’estes i estan exemptes de l’Impost sobre societats, per la
qual cosa la quota resultant és zero.
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 2015 i 2014, no hi ha ingressos per l’activitat.
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13.2 Despeses de personal
Durant l’exercici s’han generat despeses de personal com a conseqüència de la concessió de beques
per a la realització de pràctiques laborals, amb el detall següent:
2015
25.486,25
2.222,20
0,00
27.708,45

Sous i salaris
Seguretat Social
Altres càrregues socials
Total

2014
15.755,00
1.284,64
36,54
17.076,18

13.3. Altres despeses d’explotació
El detall d’aquesta partida és el següent:
Arrendaments
Reparacions i conservació
Servei de professionals independents
Prima de seguros
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions
publiques
Altres serveis

2015
0,00
0,00
125,37
0,00
168,50

2014
786,50
1.553,85
420,32
523,13
88,05

30.757,40
105.256,25

30.216,15
16.360,36

TOTAL ALTRES DESPESES EXPLOTACIO

136.307,52

49.948,36

13.4 Resultats produïts fora de l’activitat normal de l’empresa.
No hi han resultats produïts fora de l’activitat normal de la Fundació.
13.5 Ajudes monetàries.
En 2015 s’han concedit ajudes monetàries per import de 5.000,00 euros corresponents al Premi
d’investigació econòmica que es convoca amb caràcter biennal.
En 2014 es van concedir ajudes monetàries per import de 21.188,68 euros, corresponents als acords
signats entre la Fundació i la Universitat de València per a projecte museístic i per a la implantació del
grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i entrega del 50% del Premi d’investigació de magisteri
“Balarma”.
14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS
Este epígraf recull els ingressos realitzats per entitats i organismes públics i que són destinats
íntegrament als programes d'activitats del Pla d'Actuació.
Al llarg de l'exercici 2015 es van realitzar les aportacions següents:
Ajuntament d'Ontinyent
Caixa Ontinyent
Mancomunitat de Municipis Vall
d'Albaida
Diputació de Valencia
Total

113.803,75
50.000,00
5.000,00
6.450,00
175.253,75

L’Ajuntament d’Ontinyent tenia previst per a l’exercici, una aportació de 109.000 euros per a les
despeses de l’activitat, considerades reintegrables per l’import no gastat, dels quals, al final de l’exercici
es van reintegrar 20.196,25 euros. I una aportació considerada no reintegrable de 25.000 euros per al
compliment del Conveni CAFE conforme s’indica al tercer punt del mateix conveni.
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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

Donacions i llegats
El l’exercici 2015, la Fundació no ha rebut donacions.
Les donacions rebudes en l'exercici 2014 per empreses privades van ser de 120,20 euros.

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 2015.
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 2014, a l’exercici 2015 la Fundació va previndre els següents
programes:
1.- Formació i inserció laboral.
2.- Ociversitari.
3.- Premi investigació.
4.- Difusió d’activitats i comunicació.
5.- Projectes museístics.
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.
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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 tant per als alumnes com per a profesors.
- Activitat realitzada:
Beques de pràctiques professionals
En 2015, la Fundació va oferir 8 beques de pràctiques professionals per als estudiants del
Campus d’Ontinyent que hagueren finalitzat els graus de ADE i Magisteri. L’objectiu d’estes beques es
completar la formació dels titulats 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.
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
8

N. HORES /ANY
Previst
Realitzat
0
0
0
0
20
50

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

Previst
10

NOMBRE
Realitzat
8

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

8
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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. Café Teatre Ociversitari.
Com 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 cada mes dels previstos.
Les actuacions en l’exercici van ser les següents:
- El 2 d’octubre: Carlitos “Complejos sinplejos”
- El 6 de novembre: Ferran Gadea “Apadrian un valencià”.
- El 4 de desembre: Toni Bright “Màgia i mentalisme”.
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. Fira de l’Estudiant:
La Fundació ha participat a les Fires de l’Estudiant de Ontinyent, Xàtiva i Gandia per tal de
difondre les noves titulacions del Campus d’Ontinyent i les activitats que realitza al llarg de
l’exercici.
Tres becàries del programa de Formació i Inserció Laboral van ser les encarregades
d’informar als estudiants els avantatges d’estudiar al Campus d’Ontinyent.
3.

Festival de Benvinguda.
Al voltant de l’Acte d’obertura del Curs Universitari, en el mes de octubre, la Fundació
junt amb la Universitat de València van organitzar diverses activitats culturals
educatives en col·laboració amb l’Ajuntament d’ontinyent, el Vicerectorat de
Participació i Projecció Territorial, Vicerectorat de Cultura i Igualtat, el servei de Política
Lingüística de la UV i el Patronat d’activitats musicals de la Fundació General de la UV.
El detall de les activitats que se celebraren van ser:
CONCERT DE BENVINGUDA: Dijous 22 d’octubre, a càrrec de l’Home Brut i el grup
Kaoba en acústic.
+MÚSICA: Dimecres 21 d’octubre, a càrrec de Borja Penalba.
TEATRE: Dimarts 20 d’octubre, a càrrec de Eugeni Alemany.
CONFERÈNCIES:
o
o

Beques i ajudes per als estudis universitaris, sessió informativa per Pedro J.
Sanchez, celebrada el dilluns, 19 d’octubre.
El futur profesional des de la salut, Taula rodona amb representants de
diferents sindicats, celebrat dijous, 22 d’octubre.
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o

L’escola infantil des de la salut, conferència a càrrec de Yolanda Gonzalez
Vara, presidenta de APPSI, celebrada el divendres, 23 d’octubre.

EXPOSICIONS:
Memòria i Patrimoni viu, del 19 d’octubre fins al 2 de novembre al Campus
d’Ontinyent.
Diverses: Històries de dones, de 19 d’octubre al 23 novembre a la casa de la Curltura.
PILOTA VALENCIANA:
Al poliesportiu municipal, dijous, 22 d’octubre se celebraren dos partides de pilota
valenciana a càrrec de Ricard-Miravalles/Monxo-Josep i pere Rock-Javi/Pablo-Felix
Conillet.
CINEMA:
Cinema en valencià. Maps to ther Stars, de David Cronenberg al Cineapolis – Els
Telers. 14 Mostra de Cinema d’Ontinyent, se celebraren diverses activitats:
o Gala Inaugural
o Projeccions a Cineapolis – Els Telers.
 Hair de Milos Forman
 All that Jazz de Bob Donen.
 Cantando bajo la lluvia, de Stanley Donen
 Sombrero de copa, de Mark Sandrich.
 Cabaret, de Bob Fosse
Entrega de premis i projecció dels curts Utiye en curt.
4.

Certamen Luys Milan.
S’ha col·laborat en el curs “La guitarra com a recurs pedagògic” a l’aula a càrrec de
Alfonso del Corral, un dels pedagogs especialitzats en guitarra jazz, elèctrica i clàssica
mes importants d’Espanya. Es va enfocar a tots els públics (especialment als
professionals de l’àmbit docent) i a tots els nivells. El curs era gratuït per als alumnes
del Campus d’Ontinyent.

5.

VI Curs de Cultura Popular II Jornades Literatura, Territori i Educació Festa popular i
Educació.
La Fundació va col·laborar amb l’Ajuntament d’Ontinyent qui organitzava el curs.

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 contribuisquen 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. En 2015 estaba prevista la
entrega del treball, per part de la guanyadora del premi “Balarma” va sol·licitar un ajornament.
Per tant, el lliurament està previst per al 2016.
Durant el 2015, es van convocar les bases de la XI Edició del premi d’investigacio Juan José
Renau Piqueras. El fallo del jurat va estar publicat en desembre atorgant el premi al treball “La
supervivencia de Caixa Ontinyent: el ajuste entre cultura corporativa y estratégica como fuente
de ventaja competitiva” per Fernanda Gordon i Maria Iborra Juan. El lliurament del Premi està
previst per a primer trimestre de 2016.
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 son les persones premiades.
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

3
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ACTIVITAT 4
A) Identificació.
Denominació de l'activitat
Tipus d'activitat
Identificació de l'activitat per sectors
Lloc d'exercici de l'activitat

Projectes museístics
Activitat pròpia
Museus
Ontinyent

Descripció detallada de l'activitat realitzada.
- Activitat prevista:
Col·laboració en l’organització d’activitats al voltant del Museu, per tal de potenciar i donar a
coneixer.
- Activitat realitzada:
En 2015 no es va plantejar cap iniciativa per part del Patronat. En sessió de Patronat de 04 de
desembre es va acordar una modificació pressupostària en la que s’eliminava la partida
destinada a este programa.
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
25

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

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

NOMBRE
Previst
Realitzat
Indeterminat
Per determinar
Indeterminat

Per determinar

INDICADOR

QUANTIFICACIÓ
Previst
Realitzat

D) Objectius i indicadors de l'activitat.
OBJECTIU
Potenciar l’activitat del Museu
al voltant del Campus
d’Ontinyent

Activitat

4

0
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ACTIVITAT 5
A) Identificació
Denominació de l'activitat
Tipus de l'activitat
Identificació de l'activitat per sectors
Lloc d'exercici de l'activitat

Difusió d'activitats i comunicació
Activitat pròpia
Comunicació, Imatge i Audiovisuals
Ontinyent

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.
La Fundació també te previst potenciar la implantació de les noves titulacions del Campus
d’Ontinyent.
- 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 a 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 2015 es va posar en funcionament la
nova web de la Fundació.
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 2015-2016 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...
c) Notes de premsa de totes les activitats realitzades en 2015.
d) Organització i difusió dels actes (invitacions, notes de premsa, cobertura de fotografies,..
e) Divulgació de la informació a través de les xarxes socials.
f) Especials als mitjans escrits de l’Acte de Inauguració del Campus, Acte Obertura i
benvinguda del Curs Acadèmic amb el programa “La Ventana” de la Cadena Ser.
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
40
40
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C)

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

NOMBRE
Previst
Realitzat
Indeterminat
Indeterminat
Indeterminat

Indeterminat

Els beneficiaris o usuaris d'esta activitat són els actuals alumnes i potencials del Campus
Ontinyent i un nombre indeterminat en el programa de la Cadena SER.
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
2015-2016
Nombre
d'accions
divulgatives
realitzades

QUANTIFICACIÓ
Previst
Realitzat
1.000

1.000

25

25
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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 2015 es van desenrotllar la 5a Edició de Universitat d’hivern, amb el títol “TEMPS DE
TERRITORI”, organitzada per la Universitat de València junt amb la estreta col·laboració entre
l’Ajuntament d’Ontinyent, Caixa Ontinyent i la Fundació.
Les Jornades celebrades entre el 23 i 27 de novembre, comptaren amb 4 seminaris de temàtica
diversa, economia, Prespectives actuals en educació infantil, IEVA, expressió corporal i dansa. Un
total de 30 docents, investigadors, polítics i/o experts professionals van impartir 3 taules
rodones, 10 conferències i un seminari oferit per ADEIT. La Universitat d’Hivern, amb el títol
Temps de Territori, ha estat vertebrada entorn a 4 camps temàtics en els quals el territori ha
segut el protagonista.
El seminari d’economia va obrir la UHO amb un debat sobre les Comarques Centrals mitjançant
dues taules rodones: Una política, en la qual van participar els alcaldes d’Ontinyent, Jorge
Rodríguez, Alcoi, Toni Francés, de Gandia, Diana Morant, i Xàtiva, Roger Cerdà. I una altra,
acadèmica i empresarial, on van intervenir els professors de la Universitat de València, Julia
Salom (departament de Geografia) i Amat Sanchez (departament d’Economia Aplicada), així
com Ramon soler (President del Cercle d’Economia de la Safor), Rafael Pla (President de la
Confederació empresarial de la Vall d’Albaida – COEVAL) i Jordi Cortés (Cap de la xarxa
d’empreses de Caixa Ontinyent). Aquest mòdul d’economia també va comptar amb la
conferència de Alejandro Molla (Departament de Comercialització i investigació de mercats) i un
seminari impartit per ADEIT sobre generació d’idees i comunicació.
El seminari de l’Institut d’Estudis Comarcals de la Vall d’Albaida (IEVA) va tractar sobre la
transició espanyola, des de diferents perspectives. Els professors de la Universitat de València
Alejandro Mayordomo (Departament d’Educació Comparada i Historia de l’educacio), Carlos L.
Alfonso (departament de dret del Treball i de la Seguretat Social) i Joaquin Azagra (departament
d’Analisi i Economia) van analitzar, des d’un punt de vista acadèmic, diversos fenòmens succeïts
en la transició, com son la instauració d’una politica educativa, el sindicalisme i moviments
obrers i les dificultats econòmiques.
El punt de vista polític sobre la trancisió el van posar Ricard Pérez i Carmen Alborch. Pérez
Casado, Alcalde de València entre 1979 i 1988, va explicar en la seua ponència les dificultats
que els càrrecs públics van haver d’enfrontar durant la transició, doncs seua era la reponsabilitat
de vertebrar un territori que es trobava “dormit, pobre i amb una burocràcia anquilosada”.
Carmen Alborch va compartir amb els assistents les seues experiències com a Directora General
de Cultura de la Generalitat Valenciana en el 87 i va explicar la capacitat de la cultura com a
forma de transformar un territori. Va reiterar la cultura “com un dret” i la seua “importància per a
formar ciutadans amb criteri propi”. Finalment, va subratllar a més que “sense dones no hi ha
democràcia perquè s’esta ocultant una part de la societat”.
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El seminari sobre educació infantil va ser impartit per M.Carmen Díez (mestra i poeta) i Teresa Godall
(Universitat de Barcelona). El mòdul d’expressió corporal i dansa va comptar amb una taula rodona de
professionals de les arts escèniques i amb les ponències de Luis Antolí (professor jubilat del
Departament d’Educació Física i Esportiva de la Universitat de València) i Eugenia García (UCV).
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
5

N. HORES /ANY
Previst
Realitzat
0
0
0
0
10
20

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

NOMBRE
Previst
Realitzat
500
500
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

1.000
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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:
Inauguració Curs acadèmic 2015-2016: Este acte organitzat per la Universitat de València va
tindre lloc en el Teatre Echegaray 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. A més l'acte va donar lloc a la Conferència “El Singular lenguaje de las crónicas
deportivas”, a càrrec del prestigiós periodista esportiu amb llarga trajectòria professional, Julián
Garcia Candau.
Per la vesprada es va emetre en directe, des del Centre Cultural Caixa Ontinyent, el programa
“La Ventana”, de la SER, amb la participació i entrevista del Rector Esteban Morcillo.
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
5

N. HORES /ANY
Previst
Realitzat
0
0
0
0
10
20

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
Acollir i motivar els nous
estudiants.
Acollir i motivar al professorat i
alumnes del Campus
d'Ontinyent, cap al nou curs.
Donar a conèixer el Campus a
nivell nacional.

INDICADOR

QUANTIFICACIÓ
Previst
Realitzat

Noves
matriculacions

750

282

Nombre
d'assistents

750

1.031

Audiencia i
assistents al
programa

indeterminat

Indeterminat
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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 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

29/01/2015

La ciberdelincuencia

CONFERENCIANT
En PAZ LLORIA GARCÍA
Professora titular del Departament de Dret Penal.

26/02/2015

La revolución inglesa, llamada gloriosa, de

En JORGE CATALÀ SANZ

1688-1689 y sus consecuencias.

lProfesor Titular del Despartament d’Histoira

Aprendiendo a contar con los indoeuropeos.

En CARLES PADILLA CARMONA

Moderna.
16/04/2015

Professor titular departament de Filologia Clàsica.
07/05/2015

¿Una química son laboratorios?

En IGNASI NEBOT GIL
Catedratic del departament de Química Física

04/006/2015

Efectos Del cambio climático sobre las

En EMILIO BARCA CAMPOS

poblaciones europeas.

Professor titular Dpt.de Microbiologia i Ecologia.

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

Encontre Unisocietat a Ontinyent.
Organització de l’encontre dels alumnes de sis seus, que es va celebrar a Ontinyent el
14 d’abril, amb la previsió de 600 persones. L’acte central va consistir en una
conferència impartida per Adela Cortina, Catedràtica d’Etica i Premi Nacional d’Assaig
2014 pel Ministeri de Cultura, va impartir una conferència dins la III Trobada
d’Alumnes d’Unisocietat que va reunir prop de 600 alumnes de la Universitat de
València procedents de 6 comarques.

o

Graduació estudiants Unisocietat.
També el mes d’abril se celebra la graduació dels estudiants de Unisocietat al Teatre
Echegaray.

o

Viatge:
En Juliol es va organitzar un viatge a Aras de los Olmos per veure l’Observatori de la
Universitat de València.
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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
25
25

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

Previst
150

NOMBRE
Realitzat
601

D) Objectius i indicadors de l'activitat.
OBJECTIU
Motivar la matriculació
Mantenir els estudiants
matriculats

INDICADOR
Noves
matriculacions
Nombre
d'estudiants

QUANTIFICACIÓ
Previst
Realitzat
100

89

200

281
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ACTIVITAT 9
A) Identificació.
Implantació
Ciències
l’activitat Física i l’Esport
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

de

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:
En 2014, la Fundació en col·laboració amb la Universitat de València començaren en els tràmits
per tal d’implantar el grau de 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.
En el curs 2015/2016, el Campus d’Ontinyent té un total de 135 alumnes que corresponent 87
al primer curs i 48 al segon curs.
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
Previst
50

Persones físiques

NOMBRE
Realitzat
135

D) Objectius i indicadors de l'activitat.
OBJECTIU
Motivar la matriculació

INDICADOR
Noves
matriculacions

QUANTIFICACIÓ
Previst
Realitzat
70

48
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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 2015 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
145.450,00
50.000,00
195.450,00

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
TOTAL

Despeses No produïx corrent
de béns i serveis
64.024,88
64.024,88

V. Desviacions entre el pla d'actuació i dades realitzades
Durant l'exercici 2015 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
151.000,00
29.000,00
10.000,00
9.000,00
2.000,00
26.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
64.000,00
14.000,00
165.000,00

Pressupost
final
165.000,00
32.000,00
12.000,00
6.000,00
0,00
30.000,00
3.000,00
11.000,00
7.000,00
64.000,00
10.253,75
175.253,75
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La diferencia entre el pressupost inicial i pressupost final es deu fonamentalment a:
a)
b)
c)
d)
e)

La prórroga de 4 beques de formació, que suposa un cost addicional de 2.000 euros.
L’increment de les activitats d’Ociversitari, amb un cost addicional de 2.000 euros.
La no realització d’activitats en projectes museístics, estalvi de 2.000 euros.
El diferiment de premis d’investigació, amb estalvi de 3.000 euros.
Increment de les activitats de difusió, per especial Obertura del nou Aulari i del Curs acadèmic,
que suposa un cost addicional de 4.000 euros.
f) La realització d’activitats extraordinària per obertura del curs, amb cost addicional de 8.000
euros.
g) Mes activitats en Unisocietat, amb cost addicional de 2.000 euros.
h) Estalvi en despeses generals per 3.700 euros.
Estes partides suposen un cost de 10.200 euros superior al previst, que es comensa per majors
ingressos derivats de subvenció de la Diputació de València i de l’Ajuntament d’Ontinyent.

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
Realitzat
165.000,00 165.285,32
32.000,00 30.774,46
12.000,00 14.767,64
6.000,00
6.563,80
0,00
0,00
30.000,00 32.216,42
3.000,00
1.371,54
11.000,00
8.650,33
7.000,00
6.916,25
64.000,00 64.024,88
10.253,75
3.730,65
175.253,75 169.015,97

Desviació
-285,32
1.225,54
-2.767,64
-563,80
0,00
-2.216,42
1.628,46
2.349,67
83,75
-24,88
6.523,10
6.237,78

La desviació negativa que apareix al Programa d’Ociversitari es deu a major activitat realitzada. El
programa difusió també té una desviació negativa degut a major activitats, com la Inauguració del
Campus o l’acte d’obertura del curs acadèmic.
Les desviacions positives destacables del pressupost es deuen fonamentalments a:
a) En el programa Obertura curs i benvinguda, compensaria en la diferencia negativa que
apareix al Programa de difusió.
b) En la partida de Despeses generals també s’han reduït les despeses.
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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 2015 i 2014 a compensar pèrdues d’exercicis anteriors, confome al quadre que es
detalla a continuació:

EXERCICI

2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

RESULTAT
AJUSTOS
COMPTABLE NEGATIUS

-80.962,61
68.511,17
2.555,62
20.351,00
6.237,78
16.692,96

AJUSTOS
POSITIUS

BASE D EL
CÀLCUL

REND A A
D ESTINAR

Impor t
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
187.775,09 194.012,87 135.809,01
676.801,45 693.494,41 485.446,09

%
70%
70%
70%
70%
70%

RECURSOS
D ESTINATS
A FINS
(D ESPESES +
INVERSIONS
)

2011

2012

2013

2014

2015

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
187.775,09
187.775,09
676.801,45 256.853,11 64.019,45 79.884,58 88269,22 187.775,09

IMPORT
PEND ENT

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.2.2 Despeses d’administració.
Als exercicis 2015 i 2014 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 2015 s'han produït el següent canvi en la composició del Patronat:
En sessió de 04 de desembre de 2015, es va produir la següent modificació en la composició
del Patronat de la Fundació:
a) Mitjançant escrit del 26-10-2015, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida va
notificar el nomenament del Sr. Vicent Gomar Moscardó, com a representant seu, en
substitució del Sr. Juan Puchades Arce.
b) Mitjançant escrit del 29-10-2015, Ateval-Junta Comarcal de la Vall d’Albaida va notificar el
nomenament del Sr. Càndid-Ignaci Penalba Pairó, com a representant seu, en substitució
del Sr. Ramón Soler Blasco.
c)

Cessament del Sr. José Pla Ros, qui va ser elegit atenent la seua condició de Regidor
d’Educació de l’Ajuntament d’Ontinyent. Donat que després de les recents eleccions
municipals, el Sr. Pla Ros ja no ostenta tal càrrec, el Sr. President de la Fundació proposa
que siga cessat i s’anomene, en el seu lloc al Sr. Oscar Borrell Morant, actual Regidor
d’Educació.

Les tres modificacions estan enviades al Protectorat, pendents de resolució i per tant inscripció
al registre.
A 31-12-2015, la composició del Patronat és el següent:
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. Vicente Gomar
Moscardó.
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. Càndid-Ignasi Penalba Peiró.
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. Oscar Borrell Morant, 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.
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c) Càrrecs del Patronat
President: Sr. Jorge Rodríguez Gramage.
Secretari: Sr. Antonio Carbonell Tatay.
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
finalitats lucratives 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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Altres despeses de l'activitat
30.774,46
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
CAFE

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)

3.730,65

3.730,65

14.767,64

6.563,80

0,00

32.216,42

1.371,54

8.650,33

6.916,25

64.024,88

165.285,32

165.285,32

14.767,64

6.563,80

0,00

31.033,04

1.371,54

8.650,33

6.916,25

64.024,88

165.285,32

3.730,65

169.015,97

14.767,64

6.563,80

0,00

31.033,04

1.371,54

8.650,33

6.916,25

64.024,88

165.285,32

3.730,65

169.015,97

Diferencies de canvi
Deteriorament i resultat per
enajenacions de instruments
financers
Impuest sobre societats
Subtotal despeses
30.774,46
Adquisicions de Immovilitzat
(excepte Bens Patrimoni
Històric)
Adquisicions Bens Patrimoni
Històric
Cancel·lació
deute
no
comercial
Subtotal inversions
TOTAL RECURSOS
UTILITZATS

30.774,46
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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

40.450,00

0,00

Edectiu i altres actius liquids equivalents

0,00

0,00

0,00

89.661,63

0,00

0,00

0,00

0,00

130.111,63

0,00

121.112,93

121.112,93

0,00

130.111,63

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
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS FUNDACIONALS
EXERCICI 2015
DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA VALL D’ALBAIDA
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS FUNDACIONALS DE
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA VALL D’ALBAIDA
EXERCICI 2015

SUMARI:
1. La Fundació.
2. Òrgans de Govern:
2.1 El Patronat.
2.2 El Consell de Direcció
3. Activitats fundacionals realitzades en 2015:
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, Plaça Sant Domingo, número
24, 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 llarg de l'exercici 2015 s'han produït el següent canvi en la composició del Patronat:
En sessió de 04 de desembre de 2015, es va produir la següent modificació en la composició
del Patronat de la Fundació:
d) Mitjançant escrit del 26-10-2015, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida va
notificar el nomenament del Sr. Vicent Gomar Moscardó, com a representant seu, en
substitució del Sr. Juan Puchades Arce.
e) Mitjançant escrit del 29-10-2015, Ateval-Junta Comarcal de la Vall d’Albaida va notificar el
nomenament del Sr. Càndid-Ignaci Penalba Pairó, com a representant seu, en substitució
del Sr. Ramón Soler Blasco.
f)

Cessament del Sr. José Pla Ros, qui va ser elegit atenent la seua condició de Regidor
d’Educació de l’Ajuntament d’Ontinyent. Donat que després de les recents eleccions
municipals, el Sr. Pla Ros ja no ostenta tal càrrec, el Sr. President de la Fundació proposa
que siga cessat i s’anomene, en el seu lloc al Sr. Oscar Borrell Morant, actual Regidor
d’Educació.

Les tres modificacions estan enviades al Protectorat, pendents de resolució i per tant inscripció
al registre.
Al 31-12-2015, 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. Vicente Gomar
Moscardó.
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.
Càndid-Ignasi Penalba Peiró.
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. Oscar Borrell Morant, 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.
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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) 12 de març, en la que, com a temes més destacats, es van aprovar els comptes del 2014 i
l’aplicació dels resultats, es va revisar el manual de prevenció de blanqueig de capitals, es va
modificar el pressupost i el pla d’actuació del 2015 i es va aprovat el conveni de la Caixa
Ontinyent amb la Fundació.
2) 4 de desembre, en la que, com a temes més destacats, es va modificar el pressupost i el pla
d’actuació del 2015, es aprovar els canvis en representants de Patrons, i es va aprovar el
Pressupost i Pla d’actuació per al 2016.
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 3112-2015 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.
Durant l’exercici no han hagut canvis en la seua composició, i 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 2015.
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 2014, a l’exercici 2015, 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.
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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 2015, la Fundació va oferir 8 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 incorporarse al mercat laboral.
Cal destacar el grau de satisfacció d’esta iniciativa.

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:
En 2015 les sessions de teatre es van organitzar els últims divendres de mes. En l’edició de 2015/2016
octubre, novembre y desembre.
6. Café Teatre Ociversitari.
Com 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 cada mes dels previstos.
Les actuacions en l’exercici van ser les següents:
- El 2 d’octubre: Carlitos “Complejos sinplejos”
- El 6 de novembre: Ferran Gadea “Apadrian un valencià”.
- El 4 de desembre: Toni Bright “Màgia i mentalisme”.
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.
7. Fira de l’Estudiant:
La Fundació ha participat a les Fires de l’Estudiant de Ontinyent, Xàtiva i Gandia per tal de
difondre les noves titulacions del Campus d’Ontinyent i les activitats que realitza al llarg de
l’exercici.
Tres becàries del programa de Formació i Inserció Laboral van ser les encarregades
d’informar als estudiants els avantatges d’estudiar al Campus d’Ontinyent.
8.

Festival de Benvinguda.
Al voltant de l’Acte d’obertura del Curs Universitari, en el mes de octubre, la Fundació
junt amb la Universitat de València van organitzar diverses activitats culturals
educatives en col·laboració amb l’Ajuntament d’ontinyent, el Vicerectorat de
Participació i Projecció Territorial, Vicerectorat de Cultura i Igualtat, el servei de Política
Lingüística de la UV i el Patronat d’activitats musicals de la Fundació General de la UV.
El detall de les activitats que se celebraren van ser:
CONCERT DE BENVINGUDA: Dijous 22 d’octubre, a càrrec de l’Home Brut i el grup
Kaoba en acústic.
+MÚSICA: Dimecres 21 d’octubre, a càrrec de Borja Penalba.
TEATRE: Dimarts 20 d’octubre, a càrrec de Eugeni Alemany.
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CONFERÈNCIES:
o
o
o

Beques i ajudes per als estudis universitaris, sessió informativa per Pedro J.
Sanchez, celebrada el dilluns, 19 d’octubre.
El futur profesional des de la salut, Taula rodona amb representants de
diferents sindicats, celebrat dijous, 22 d’octubre.
L’escola infantil des de la salut, conferència a càrrec de Yolanda Gonzalez
Vara, presidenta de APPSI, celebrada el divendres, 23 d’octubre.

EXPOSICIONS:
Memòria i Patrimoni viu, del 19 d’octubre fins al 2 de novembre al Campus
d’Ontinyent.
Diverses: Històries de dones, de 19 d’octubre al 23 novembre a la casa de la Curltura.
PILOTA VALENCIANA:
Al poliesportiu municipal, dijous, 22 d’octubre se celebraren dos partides de pilota
valenciana a càrrec de Ricard-Miravalles/Monxo-Josep i pere Rock-Javi/Pablo-Felix
Conillet.
CINEMA:
Cinema en valencià. Maps to ther Stars, de David Cronenberg al Cineapolis – Els
Telers. 14 Mostra de Cinema d’Ontinyent, se celebraren diverses activitats:
o Gala Inaugural
o Projeccions a Cineapolis – Els Telers.
 Hair de Milos Forman
 All that Jazz de Bob Donen.
 Cantando bajo la lluvia, de Stanley Donen
 Sombrero de copa, de Mark Sandrich.
 Cabaret, de Bob Fosse
Entrega de premis i projecció dels curts Utiye en curt.
9.

Certamen Luys Milan.
S’ha col·laborat en el curs “La guitarra com a recurs pedagògic” a l’aula a càrrec de
Alfonso del Corral, un dels pedagogs especialitzats en guitarra jazz, elèctrica i clàssica
mes importants d’Espanya. Es va enfocar a tots els públics (especialment als
professionals de l’àmbit docent) i a tots els nivells. El curs era gratuït per als alumnes
del Campus d’Ontinyent.

10. VI Curs de Cultura Popular II Jornades Literatura, Territori i Educació Festa popular i
Educació.
La Fundació va col·laborar amb l’Ajuntament d’Ontinyent qui organitzava el curs.
Les actuacions de la temporada 2015/2016 van ser les següents:
-

El 2 d’octubre: Carlitos “Complejos sinplejos”

-

El 6 de novembre: Ferran Gadea “Apadrian un valencià”.

-

El 4 de desembre: Toni Bright “Màgia i mentalisme”.

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.
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11. Fira de l’Estudiant.
La Fundació ha participat a les Fires de l’Estudiant de Ontinyent, Xàtiva i Gandia per
tal de difondre les noves titulacions del Campus d’Ontinyent i les activitats que realitza
la Fundació al llarg de l’exercici.
Tres becaries van ser les encarregades d’informar als estudiants els avantatges
d’estudiar al Campus d’Ontinyent.
12. Festival de Benvinguda.
Al voltant de l’Acte d’obertura del Curs Universitari, en el mes de octubre, la Fundació
junt amb la Universitat de València van organitzar diverses activitats culturals
educatives en col·laboració amb l’Ajuntament d’ontinyent, el Vicerectorat de
Participació i Projecció Territorial, Vicerectorat de Cultura i Igualtat, el servei de Política
Lingüística de la UV i el Patronat d’activitats musicals de la Fundació General de la UV.

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.
En 2015 estaba prevista la entrega del treball, per part de la guanyadora del premi “Balarma”
va sol·licitar una prorroga, per tant esta previst el Lliurament per a l’exercici 2016.
Durant el 2015, es van convocar les bases de la XI Edició del premi d’investigacio Juan José
Renau Piqueras. El fallo del jurat va estar publicat en desembre atorgant el premi al treball “La
supervivencia de Caixa Ontinyent: el ajuste entre cultura corporativa y estratégica como fuente de
ventaja competitiva” per Fernanda Gordon i Maria Iborra Juan. El lliurament del Premi està previst per
a primer trimestre de 2016.

3.4 PROJECTES MUSEÍSTICS.
En 2015 no es va plantejar cap iniciativa per part del Patronat. En sessió de Patronat de 04 de
desembre es va acordar una modificació pressupostària en la que s’eliminava la partida destinada a
este programa.

3.5 DIFUSIÓ D’ACTIVITATS I COMUNICACIÓ
L’objecte d’este programaes 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 a 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 2015 es va posar en funcionament la nova web de la
Fundació.
A banda, les activitats que es van realitzar al llarg de l’exercici van ser:
c) Elaboració o edició de fullets divulgatius per als potencials alumnes del curs 2015-2016 en els
distintes titulacions del Campus d’Ontinyent.
d) Difusió de la imatge corporativa de la “Fundació Campus Ontinyent” a les xarxes socials, radio,
premsa, lones publicitàries, mupins, flyers, cartells...
e) Notes de premsa de totes les activitats realitzades en 2015.
f)

Organització i difusió dels actes (invitacions, notes de premsa, cobertura de fotografies,..

g) Divulgació de la informació a través de les xarxes socials.
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h) Especials als mitjans escrits de l’Acte de Inauguració del Campus, Acte Obertura i benvinguda
del Curs Acadèmic amb el programa “La Ventana” de la Cadena Ser.

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 2015 es van desenrotllar la 5a Edició de Universitat d’hivern, amb el títol “TEMPS DE TERRITORI”,
organitzada per la Universitat de València junt amb la estreta col·laboració entre l’Ajuntament
d’Ontinyent, Caixa Ontinyent i la Fundació.
Les Jornades celebrades entre el 23 i 27 de novembre, comptaren amb 4 seminaris de temàtica
diversa, economia, Prespectives actuals en educació infantil, IEVA, expressió corporal i dansa. Un total
de 30 docents, investigadors, polítics i/o experts professionals van impartir 3 taules rodones, 10
conferències i un seminari oferit per ADEIT. La Universitat d’Hivern, amb el títol Temps de Territori, ha
estat vertebrada entorn a 4 camps temàtics en els quals el territori ha segut el protagonista.
El seminari d’economia va obrir la UHO amb un debat sobre les Comarques Centrals mitjançant dues
taules rodones: Una política, en la qual van participar els alcaldes d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, Alcoi,
Toni Francés, de Gandia, Diana Morant, i Xàtiva, Roger Cerdà. I una altra, acadèmica i empresarial, on
van intervenir els professors de la Universitat de València, Julia Salom (departament de Geografia) i
Amat Sanchez (departament d’Economia Aplicada), així com Ramon soler (President del Cercle
d’Economia de la Safor), Rafael Pla (President de la Confederació empresarial de la Vall d’Albaida –
COEVAL) i Jordi Cortés (cap de la xarxa d’empreses de Caixa Ontinyent). Aquest mòdul d’economia
també va comptar amb la conferència de Alejandro Molla (Departament de Comercialització i
investigació de mercats) i un seminari impartit per ADEIT sobre generació d’idees i comunicació.
El seminari de l’Institut d’Estudis Comarcals de la Vall d’Albaida (IEVA) va tractar sobre la transició
espanyola, des de diferents perspectives. Els professors de la Universitat de València Alejandro
Mayordomo (Departament d’Educació Comparada i Historia de l’educacio), Carlos L. Alfonso
(departament de dret del Treball i de la Seguretat Social) i Joaquin Azagra (departament d’Analisi i
Economia) van analitzar, des d’un punt de vista acadèmic, diversos fenòmens succeïts en la transició,
com son la instrauraciod’una politica educativa, el sindicalisme i moviments obrers i les dificultats
econòmiques.
El punt de vista polític sobre la trancisió el van posar Ricard Pérez i Carmen Alborch. Pérez Casado,
alcalde de València entre 1979 i 1988, va explicar en la seua ponencia les dificultats que els carrecs
publics van haver d’enfrontar durant la transició, doncs seua era la reponsabilitat de vertebrar un
territori que es trobava “dormit, pobre i amb una burocràcia anquilosada”. Carmen Alborch va
compartir amb els assistents les seues experiencies com a Directora General de Cultura de la
Generalitat Valenciana en el 87 i va explicar la capacitat de la cultura com a forma de transformar un
territori. Va reiterar la cultura “com un dret” i la seua “importancia per a formar ciutadans amb criteri
propi”. Finalment, va subratllar a mes que “sense dones no hi ha democràcia perque s’esta ocultant
una part de la societat”.
El seminari sobre educació infantil va ser impartit per M.Carmen Díez (mestra i poeta) i Teresa Godall
(Universitat de Barcelona). El módul d’expressió corporal i dansa va comptar amb una taula rodona de
professionals de les arts escèniques i amb les ponències de Luis Antolí (professor jubilat del
Departament d’Educació Física i Esportiva de la Universitat de València) i Eugenia García (UCV).
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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 2015-2016: Este acte organitzat per la Universitat de València va
tindre lloc en el Teatre Echegaray 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. A més l'acte va donar lloc a la Conferència “El Singular lenguaje de las crónicas
deportivas”, a càrrec del prestigiós periodista esportiu amb llarga trajectòria professional, Julián
Garcia Candau.
Per la vesprada es va emetre en directe, des del Centre cultural Caixa Ontinyent, el programa “La
Ventana”, de la SER, amb la participació i entrevista del Rector Esteban Morcillo.

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.
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

29/01/2015

La ciberdelincuencia

CONFERENCIANT
En PAZ LLORIA GARCÍA
Professora titular Dep.Dret Penal.

26/02/2015
16/04/2015

La revolución inglesa, llamada gloriosa, de

En JORGE CATALÀ SANZ

1688-1689 y sus consecuencias.

Profesor Titular Dep. d’Història Moderna.

Aprendiendo a contar con los indoeuropeos.

En CARLES PADILLA CARMONA
Professor titular Dep.de Filologia Clàsica.

07/05/2015

¿Una química son laboratorios?

En IGNASI NEBOT GIL
Catedratic del departament de Química Física

04/006/2015

o

Efectos Del cambio climático sobre las

En EMILIO BARCA CAMPOS

poblaciones europeas.

Professor titular Dep.Microbiologia i Ecologia.

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

Encontre Unisocietat a Ontinyent.
Organització de l’encontre dels alumnes de sis seus, que es va celebrar a Ontinyent el
14 d’abril, amb la previsió de 600 persones. L’acte central va consistir en una
conferència impartida per Adela Cortina, Catedràtica d’Ètica i Premi Nacional d’Assaig
2014 pel Ministeri de Cultura, va impartir una conferència dins la III Trobada
d’Alumnes d’Unisocietat que va reunir prop de 600 alumnes de la Universitat de
València procedents de 6 comarques.
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o

Graduació estudiants Unisocietat.
També el mes d’abril se celebra la graduació dels estudiants de Unisocietat al Teatre
Echegaray.

o

Viatge.
En Juliol es va organitzar un viatge a Aras de los Olmos per veure l’Observatori de la
Universitat de Valencia.

3.9 IMPLANTACIÓ GRAU CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT
En 2014, la Fundació en col·laboració amb la Universitat de València començaren en els tràmits per tal
d’implantar el grau de 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.
En el curs 2015/2016, el Campus d’Ontinyent té un total de 135 alumnes que corresponent 87 al
primer curs i 48 al segon curs.
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Els comptes anuals de l’exercici 2015 que conte el present document han estat formulats i aprovats pel
Patronat de la Fundació Universitaria Vall d’Albaida en la sessió de 06 de maig de 2016 i es firmen pels
patrons assistents.
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