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P
Les funddacions sónn organitzaccions sense ànim
à
de luccre, l’objectiiu de les qu
uals és
la co
onsecució de
d la finalita
at d’interès general deeterminada pel seu fun
undador, i a això
han d
de destinar,, de forma eficient,
e
els seus recurssos i ingresssos.
Pren
nent com a punt de pa
artida aqueesta premissa, la FUND
DACIÓ GE
ENERAL DE
D LA
UNIV
VERSITAT DE VALÈ
ÈNCIA, seg
guint la reccomanació realitzada per l’Assoociació
Espan
nyola de Fu
undacions, assumeix lla importància que té
t l’adopcióó d’unes bones
b
pràcttiques de go
overn corpo
oratiu, amb la finalitat de millorarr la transparrència de la
a seua
actuaació i el foment de la
a seua funcció social, consolidant
c
així el recconeixemen
nt i la
confiiança de la comunitat universitàrria de la Universitat
U
de
d Valènciaa i de la so
ocietat
valen
nciana, en general,
g
com
m a beneficiààries de les seues activ
vitats.
La Fu
undació Gen
neral de la Universitat
U
dee València va ser constiituïda, per lla Universittat de
Valèn
ncia, mitjaançant escrriptura auttoritzada pel
p Notari de l’Il·lusstre Col·leg
gi de
Valèn
ncia, Sr. An
ntonio Soto Bisquert, eel dia 15 de juny de 19
983, amb el número 1255 de
la seu
ua ordre dee protocol, i figura insccrita en el Registre de Fundacions
F
de la Comu
unitat
Valen
nciana amb
b el número de referènccia 79 (V).
L’artticle 22 delss seus Estatu
uts atribueixx al Patrona
at la compe
etència d’esttablir l’orientació i
fixar les línies geenerals de fu
uncionamentt de la Fund
dació. Fent ús
ú d’aquestaa facultat, i amb
l’objeectiu de milllorar i actu
ualitzar el siistema de govern
g
de l’’Entitat, es p
pretén la crreació
d’un
n codi de bo
ones pràctiq
ques que arrticule una estructura organitzatiiva senzilla
a, que
faciliite la seua presentació
p
ó i compren
nsió per totss els interesssats en la promoció de
d les
seuess finalitats, i que possib
bilite una exxecució tran
nsparent i eficaç
e
de less seues activ
vitats,
en laa mesura en
n què aquesttes siguen cconcordes amb la finaliitat fundacioonal.
Per aaixò, el Ple del Patrona
at, en la reu
unió celebra
ada el dia 18
1 de desem
mbre de 201
14, va
aprovar el present Codi dee Bon Goveern i Boness Pràctiquess de Gestióó de la Fundació
at de Valèència, que recull les principalss recomana
acions
Geneeral de la Universita
nacio
onals i interrnacionals en
e matèria d
de bon gov
vern d’entita
ats sense àn
nim de lucre i de
princcipis de resp
ponsabilitatt social fund
dacional.
Així mateix, el Ple del Pattronat, en laa reunió celebrada el dia
d 26 de m
març de 201
19, ha
aprovat la revisiió i actualitz
zació del prresent Codii.
oncs, el sisteema de goverrn de la Fundació entorn
n a tres norm
mes:
Articculant-se, do


E
Els Estatuts de la Funda
ació que, ju
untament am
mb la legisla
ació vigent,, constitueix
xen la
seua norma bàsica
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E
El present Codi de Boon Govern i Bones Prààctiques de Gestió, quee desenvolu
upa i
fo
ormalitza la
l missió i els princip
pis que serrveixen de guia per a l’actuació
ó dels
m
membres deel Patronat, i del perso
onal de la Fundació, en
n la planificcació i l’exe
ecució
d
de totes aq
quelles activ
vitats a traavés de less quals es materialitzzen les fina
alitats
fu
undacionals



c
per a inversionss temporals de
d la Funda
ació, que rec
ecull els prin
ncipis
I el Codi de conducta
fo
onamentalss que deterrminen els sistemes de
d selecció i gestió d
de les inverrsions
fiinanceres de
d la Fundacció.
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C
Codi dee Bon Govern
G
i Boness Pràctiiques dee Gestiió
Títo
ol prelim
minar
Naturalesa i fin
nalitatss

Articlle 1. Natu
uralesa
1. L
La FUNDAC
CIÓ GENER
RAL DE LA
A UNIVERS
SITAT DE VALÈNCIA
V
(d’ara enda
avant
F
FGUV), tal com s’arrep
plega en ells articles 1 i 3 dels Estatuts quee regeixen el
e seu
fu
uncionamen
nt, és una entitat co
onstituïda amb
a
caràcter culturall, sense fin
nalitat
lu
ucrativa, amb person
nalitat juríd
dica pròpia
a, substantiiva i indep
pendent, qu
ue té
aafectat, de manera
m
dura
adora, el seeu patrimon
ni a la realittzació de less seues fina
alitats
d
d’interès gen
neral.
La FGUV éss una entita
at de dret prrivat pertan
nyent al secctor públic d
de la Unive
ersitat
2. L
d
de Valènciaa i té la con
nsideració d
de medi prropi instrum
mental i serrvei tècnic de la
U
Universitat de
d València
a en les mattèries que co
onstitueixen
n les seues ffinalitats.

Articcle 2. Fina
alitats
1. L
L’objecte de la FGUV
V es conccreta en lees finalitatss i les forrmes d’acttuació
aarreplegades en els seus
s
Estatu
uts, tendentts totes ellles a la coooperació en
e el
ccomplimentt de les fina
alitats de laa Universittat de Valèn
ncia, la quaal cosa es veurà
v
n les activita
ats que la Fu
undació rea
alitze.
reflectida en
Les finalitatts de la FGUV haurran d’identtificar o orrientar sobrre el seu camp
2. L
d
d’activitat i el públic al
a que es d
dirigeixen, havent de ser conegu
udes per tots els
m
membres dee l’organitza
ació.
Les finalitatss de la FGU
UV romandrran substan
ncialment al llarg del teemps, encara que
3. L
ccorrespon al seu òrgan
n de govern
n, d’acord amb
a
el que
e es disposaa en els Esttatuts,
aadaptar-los a les transfo
ormacions d
de l’entorn.
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Tíítol prim
mer
Princcipis gen
nerals de
d bon go
overn

Article
A
3. Principiis generalls
1. L
La FGUV assumeix un
n conjunt d
de principiss que expre
essen el seu
u comprom
mís en
m
matèria de bon gove
ern. Els pillars que fonamenten
f
n la seua aactuació só
ón la
responsabiliitat social fu
undacional i la transpa
arència inforrmativa.
El coneixem
ment d’aqu
uests princiipis genera
als, la seua
a difusió i implemen
ntació
2. E
serveixen dee guia per a l’actuació
ó dels mem
mbres del Pa
atronat, la G
Gerència i altres
p
professionalls que integ
gren la FGUV
V.
Els principiss generals de
d bon goveern són:
3. E
aa. Principi de prud
dència i eeficiència en les in
nversions, que com
mporta
r
fin
nancers propis per a la
a consecucióó de les fina
alitats
l’optimittzació dels recursos
fundacio
onals
b
b. Principi de transpa
arència, quee garanteix
x la igualtat d’oportuniitats en l’acccés a
F
i imp
plica el subministrame
ent d’inform
mació clara sobre
les activiitats de la FGUV
la proced
dència dels seus mitjan
ns de finanççament
cc. Principi de complliment norrmatiu, seg
gons el qu
ual la FGU
UV promou
urà la
consecucció de les seues finalittats en el marc
m
del més estricte coompliment de la
Llei apliccable a cada
a moment
d
d. Principi de bon fun
ncionamen
nt del Patron
nat, que req
quereix quee el màxim òrgan
ò
GUV estiga fformat per un nombre de membrres que gara
anteix
de goverrn de la FG
un funciionament efficient de l’o
organització
ó
ee. Principi de planificcació i segu
uiment de lees concretess activitats d
desenvolup
pades,
e Patronat d
de la FGUV
V aprovarà els plans d
d’actuació anuals
en virtutt del qual el
en els quals
q
s’arrrepleguen eels objectiu
us i les acctivitats qu
ue es prev
veuen
desenvo
olupar per a la consecucció de les finalitats fun
ndacionals.
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Tíítol sego
on
Transp
parència
a i rendicció de co
omptes

Articcle 4. Tra nsparènccia i publicitat
1. L
La FGUV veetlarà per la
a transparèn
ncia en les seues
s
activittats pel quee fa al seu entorn
social, facilittant les viess de comuniicació i coop
peració amb
b els grups d’interès.
La FGUV do
onarà a con
nèixer a la so
ocietat en general
g
les seues finalittats, les activitats
2. L
q
que desenv
volupa i els
e seus b
beneficiaris a través de la seu
ua pàgina web
(w
www.fundaacio.es), elss butlletinss d’actualittat de la Fundació
F
i a través de la
M
Memòria Anu
ual.
gualment, la
l FGUV farrà públics eels seus Estaatuts i les no
ormes de fu
uncionamen
nt que
3. Ig
aaprove el Paatronat, com
m el presentt Codi, així com
c
la com
mposició delss seus òrga
ans de
g
govern i rep
presentació.

Arrticle 5. R
Rendició de compttes
1. L
La FGUV, sense perjud
dici del com
mpliment de les seus obligacions
o
legals, sotm
metrà
eels seus com
mptes anualss a una aud
ditoria externa i de lega
alitat.
La FGUV faarà públics els seus co
omptes anuals i la mem
mòria d’acttivitats, aixíí com
2. L
q
qualsevol un
na altra info
ormació relllevant.
La FGUV proporciona
p
rà a les seu
ues entitatss col·labora
adores inforrmació sobrre els
3. L
p
projectes qu
ue desenvolu
upe i el col··lectiu de beeneficiaris atesos.
a

Article 6. Col ·laboració instituccional
1. L
La FGUV po
otenciarà ells canals dee comunicació i relació
ó que contrribuïsquen a una
m
major interrrelació entrre els mem
mbres del Pa
atronat i ells destinataaris finals de
d les
seues activiitats, estim
mulant la p
participació de tots ellls en les aactuacions i els
p
projectes desenvolupats per la Fun
ndació.
La FGUV cooperarà
c
amb
a
altres entitats, in
nstitucions i empreses,, desenvolu
upant
2. L
eestratègies que
q reforcen
n la col·lab
boració amb
b aquells co
ol·lectius rellacionats am
mb el
ccomplimentt de les seue
es finalitats..
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3. L
La FGUV ceercarà la col·laboració amb altres entitats, de
e manera qu
ue puga ge
enerar
sinergies qu
ue multipliq
quen els efecctes de les seues
s
iniciattives, sense comprome
etre la
ats en el pressent Codi.
seua identitaat i els valorrs essencialls arreplega

Tíítol terccer
Con
ntrol i su
upervisiió financcera

Articlle 7. Auto
onomia
La FG
GUV no accceptarà apo
ortacions ecconòmiques que condicionen el ccomplimentt dels
seus objectius, valors o principis,
p
qu
ue posen en
e perill ell complimeent de les seues
finaliitats o l’orig
gen de les quals
q
siga il ·lícit o no siiga transparrent.

Article 8. Obtenció
O
i optimiització deels recurssos
1. L
La FGUV comptarà
c
amb
a
una p
política d’o
optimització
ó en l’apliicació dels seus
recursos i esstablirà siste
emes de con
ntrol de la seua
s
gestió.
En la contraactació d’obres, béns i serveis amb
a
tercerss, la FGUV
V s’ajustarà a les
2. E
d
disposicionss de la Llei 9/2017, dee 8 de noveembre de Contractes d
del Sector Públic,
aaixí com als principis arreplegatts a la matteixa, i esp
pecialment als princip
pis de
p
publicitat, trransparènciia, concurrèència, confid
dencialitat, igualtat i n
no discrimin
nació,
aaixí com qu
ue els contra
actes s´adju
udicaran a aquells
a
que
e presenten la millor oferta,
o
d
de conformiitat amb el disposat
d
al sseu article 145.
1
La FGUV ad
doptarà les mesures n
necessàries per a manttenir una siituació financera
3. L
eequilibrada.
La FGUV vetlarà
v
perq
què el seu p
patrimoni no
n perda valor
v
i com
mptarà amb unes
4. L
n
normes d’in
nversió, aprrovades pell Patronat, elaboradess amb criterris de segu
uretat,
liiquiditat, reendibilitat i transparèn
ncia.

Artticle 9. Pllanificaciió i seguim
ment de les
l activiitats
1. L
La FGUV planificarà
p
les seues aactivitats i disposarà de criteriss i processo
os de
selecció de projectes
p
i beneficiaris.
b
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2. L
La FGUV esstablirà siste
emes de con
ntrol i seguiiment intern
n de les seu
ues activitatts i de
lees aportacio
ons als seuss beneficiariis.

Tíítol qua
art
Govern
n de la Fu
undació

Article
A
10.. Criteris d’actuacció
1. T
Tots els òrgaans de la FG
GUV compl iran amb la
a normativa
a vigent.
Els òrgans donaran un
u tracte ju
ust i igual a tots aquells que poogueren ve
eure’s
2. E
sense fer diferències
aafectats per les seues actuacions,
a
d
per
p raó de n
naixement, raça,
sexe, religió
ó, discapaciitat, opinió o qualsevo
ol una altra
a condició o circumsttància
p
personal o social.

Cap
pítol prim
mer
E
El Patrona
at
Articlee 11. Natu
uralesa
El Paatronat és l’òrgan
l
de govern i reepresentació
ó de la FGU
UV, que ess reunirà am
mb la
perio
odicitat neceessària per a exercir am
mb eficàcia les seues fu
uncions.

Arrticle 12. Designac
D
ció dels membres
m
del
d Patro nat
La d
designació dels
d
memb
bres del Pattronat es realitzarà
r
en
n la formaa prevista en
e els
Estattuts, d’acorrd amb la voluntat d
del fundad
dor, actuantt amb rigoor, objectiv
vitat i
diligència. En laa designació
ó dels mem
mbres del Pa
atronat es tindran en ccompte les seues
capacitats, expeeriència, con
neixements o recursoss que aporten a la FGU
UV i a les seues
vitats.
activ

Article 13. Obligacionss i respon
nsabilitatts del Pattronat
El P
Patronat tin
ndrà les competènciess que li atribueixen la
l Llei i ells Estatuts i, en
partiicular, les seegüents:
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a. C
Conèixer ells principiss, els valorrs, les fina
alitats i elss objectius de la FGUV i
ccomprometrre’s en l’assoliment d’aaquests
Supervisar la
l planificacció les activ
vitats, trian
nt les més concordes aamb les fina
alitats
b. S
fu
undacionals, i adopttar tot tip
pus d’acord
ds que co
onsidere neecessaris per
p
a
d
desenvolupaar adequad
dament l’aadministracció i el go
overn de la FGUV, amb
submissió a la Llei
Supervisar l’aplicació
l
de polítiqu
ues i estratèègies, i realitzar un seeguiment de
d les
c. S
aactivitats, propiciant
p
la
l disponib
bilitat de recursos
r
i assegurant
a
una assig
gnació
eeficient d’aq
quests
d. D
Definir les funcions
f
i les
l responsaabilitats dee la Gerènciia, fixar elss seus objecctius i
recolzar la seua labor
Supervisar la
l política de
d comuniccació, en aplicació del principi dee transparèn
ncia, i
e. S
l’’informe d’iinversions temporals
t

Article 14. Oblig
gacions i responsa
abilitats dels
d mem
mbres del
Patronatt
El caaràcter gen
nèric dels deures
d
de llleialtat i diligència
d
dels
d
membrres del Pattronat
acon
nsella que s’arrepleguen
n, per escritt, les princip
pals obligaccions d’aqueests, com só
ón:
Conèixer i assumir els princip
pis, els va
alors i elss objectius de la FG
GUV,
a. C
ccomprometeent-se en el seu assolim
ment.
Complir estrictament la Llei en ell desenvolu
upament de
e la seua acttivitat, aten
nent a
b. C
l’’esperit i la finalitat de
e les normees. Així matteix, hauran
n de respecttar, íntegram
ment,
eels comprom
misos i les obligacionss assumidees per la FG
GUV en less seues rela
acions
ccontractualss amb tercerrs.
Conèixer paarticularmen
nt les lleis i reglamen
ntació que afecten a l’’exercici de
el seu
c. C
ccàrrec i que els siguen aplicables, així com els
e principiss en matèriaa de bon go
overn
aarreplegats en
e el presen
nt Codi
Cuidar la im
matge públicca de la FGU
UV difonen
nt la seua lab
bor.
d. C
Aportar les seues experiències i co
oneixementts relacionats amb l’acttivitat i la gestió
g
e. A
d
de la FGUV..
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f.

A
Assistir a lees reunions del Patron
nat i, si esca
au, a uns altres esdeveeniments que
q es
d
duguen a teerme dins de
d l’activitaat fundacion
nal i per alls quals es demane la seua
p
presència.

Estudiar i conèixer
c
l’o
ordre del d
dia i els do
ocuments annexos
a
diisponibles abans
a
g. E
d
d’assistir a lees reunionss.
Assumir com
mpromisos d’actuació
ó, així com realitzar les tasques eespecials qu
ue els
h. A
p
puguen ser encomanad
e
des per la Prresidència o pel propi Patronat.
P
i.

M
Mantenir-see actualitzatt sobre els teemes que pogueren afa
avorir a la FFGUV, realiitzant
lees gestions oportunes per
p a posar--los en coneeixement de
e la Gerènciia o del Patrronat

j.

C
Complir am
mb les polítiq
ques de con
nflicte d’inteeressos.

Guardar seccret de les deliberacion
d
ns i els acords del Patro
onat i, en ge
general, man
ntenir
k. G
laa confidenccialitat sobre
e quantes d
dades i inforrmació rebe
en en el com
mpliment de
el seu
ccàrrec i en relació
r
amb
b la FGUV, no podent fer ús, directe o indirrecte, d’aqu
uestes
aamb vista a la conssecució d’u
un beneficci particula
ar. Aquestta obligació de
cconfidenciallitat subsistiirà malgrat que hagen cessat en ell càrrec
l.

O
Oposar-se a tot acord
d contrari aals Estatuts de la FGU
UV, o cont
ntrari a la Llei
L
i
reglaments aplicables
a
a l’Entitat

membres del
d Patrona
at renunciarran volunttàriament al
a càrrec qu
uan no pu
uguen
Els m
comp
plir les oblig
gacions esta
ablides en eel present arrticle.

Article 15. Drets d
dels mem
mbres del Patronatt
1. E
Els membrees del Patrronat tenen
n dret a reecaptar la informació
i
addicionall que
eestimen neccessària sob
bre assumpttes de la seeua compettència, així com inform
mació
p
periòdica so
obre els prin
ncipals indiccadors de lees activitatss de la FGUV
UV. En particcular,
tiindran drett a examina
ar tota la do
ocumentaciió i els ante
ecedents qu
ue servisque
en de
suport als mateixos,
m
no
o podent su
uposar aqueesta facultatt un obstaclle injustifica
at del
n
normal deseenvolupame
ent de la Fu
undació.
Els membrees del Patro
onat exerciraan els seus càrrecs de conformitaat amb el que
q es
2. E
d
disposa perr la legisla
ació vigent i els Estaatuts, sense
e perjudici del dret a ser
reemborsatss de les de
espeses, jus tificades deegudamentt, que l’exeercici de la seua
unció els ocasione, sempre d’acord am
mb criteris d’austerritat, eficàccia i
fu
trransparènciia.
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Artticle 16. C
Conflicte d’interesssos
1. E
Els membrees del Patro
onat hauran
n d’abstenirr-se d’interv
venir en less deliberaciions i
lees votacion
ns sobre pro
opostes de nomenameent, reelecció o cessam
ment en elss seus
ccàrrecs, aixíí com en qu
ualsevol alttra qüestió en la qual pogueren tenir un in
nterès
p
particular o de l’entita
at a la quaal representten o per les quals poogueren ve
eure’s
aafectats, desscomptant-sse del nomb
bre de mem
mbres assiste
ents a l’efeccte de còmp
put de
q
quòrum i dee les majorie
es.
Sense perjud
dici dels prrocedimentss d’autoritz
zació o com
municació qu
ue procedissquen
2. S
leegalment, el
e Patronat haurà de cconèixer i aprovar
a
qua
alsevol relaccions come
ercials
q
que poguereen plantejarr-se entre laa FGUV, o els
e membre
es del Patron
nat, i les en
ntitats
a les quals reepresenten..
Els membress del Patron
nat hauran d
de comuniccar al Patron
nat la seua p
participació
ó, fins
3. E
i tot gratuïtaa, en organiitzacions qu
ue tinguen les mateixes o semblan
nts finalitatts que
laa FGUV.
Els membrees del Patro
onat no po
odran utilitz
zar la seua condició d
de membre
es del
4. E
P
Patronat peer a obtenirr qualsevoll tipus de guany eco
onòmic o u
un altre benefici
p
personal.

Article 17. Accep
ptació d’’obsequis i regals
1. E
Els membrees del Patrronat de laa FGUV no
o podran donar
d
ni accceptar reg
gals o
o
obsequis, en
n l’exercici del
d seu càrrrec, de tal rellevància
r
que siguen
n susceptiblles de
cconstituir un
n conflicte d’interessos
d
s per afectarr a la llibertat i a la ind
dependència
a amb
d
aq
quest.
laa qual han d’exercir
Aquesta pro
ohibició no
o serà apliccable quan els obsequ
uis o els reegals ben siiguen
2. A
d
d’escàs valo
or econòmiic; bé respo
onguen a signes
s
de cortesia
c
habbituals; o bé
b no
eestiguen pro
ohibits per la Llei o lees pràctiquees generalm
ment accepttades en en
ntitats
d
d’anàloga naaturalesa.

Artiicle 18. O
Oportunittats de neegoci
1. E
Els membrees del Patronat de la F
FGUV no po
odran aproffitar-se, en benefici prropi o
d
de personess vinculadess, de les op
portunitats de negoci que
q hagen conegut pe
er raó
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d
del seu càrreec, llevat qu
ue la inversiió o l’operacció haguera
a sigut oferiida prèviam
ment a
laa Fundació,, que aquessta hagueraa desistit d’explotar-la sense interrvenir influ
uència
d
del membree del Patro
onat i quee l’aprofitam
ment de l’’operació p
pel membre del
P
Patronat sig
ga autoritzad
da pel Patro
onat.
Els membrees del Patron
nat no pod
drà utilitzar el nom de la FGUV, n
ni invocar el
e seu
2. E
ccàrrec en aquesta, perr a realitzaar operacio
ons per com
mpte propii o de persones
v
vinculades.

Artticle 19. D
Deure de comunica
c
ació
Els m
membres deel Patronat hauran de comunicar a la FGUV,, a través d
de la Presidè
ència,
de laa Secretaria o de la Gerència, quaalsevol canv
vi en la seua
a situació p
professionall o de
qualssevol altra naturalesa
a que pug
ga afectar al
a normal complimen
nt de les seues
funciions.

Ca
apítol seg
gon
Òrggans deleg
gats
Article 20. Deelegacion
ns perman
nents
1. E
El Patronat,, fent ús de
e la potestaat establida
a en l´article 25 dels sseus Estatutts, va
ccrear- en la seua sessió
ó del dia 05 de desemb
bre de 2018- una Deleggació perma
anent
een la forma d’òrgan un
nipersonal, q
que exerceiix de forma permanentt, i per dele
egació
d
del Patronaat, les facultats de geestió ordinà
ària de la FGUV, a excepció de
d les
in
ndelegabless legalment, resol els aassumptes que
q aquest li encomanee i, en generral, fa
eel seguimen
nt de l’activ
vitat de la F
Fundació, donant
d
com
mpte de la seua actuacció al
P
Patronat.
2. L
Les relacion
ns entre la Delegació
D
p
permanent i el Patrona
at es regiran
n pel princiipi de
jeerarquia.

Ca
apítol terrcer
Càrrecss de la Fu
undació
Articlee 21. Pressidència
1. L
La Presidèn
ncia exerceix
x la màximaa representa
ació de la FGUV,
F
haveent de contrribuir
aal millor complimen
c
t de les seues fina
alitats, al desenvolup
pament de
e les
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ccompetènciees i les fun
ncions estab
blides estattutàriament i a l’execu
ució dels acords
aadoptats pells òrgans de
e govern i reepresentaciió.
Així mateix
x, haurà de promoure el bon fun
ncionamentt dels òrgan
GUV,
2. A
ns de la FG
p
procurant laa presència i la particip
pació activa
a dels memb
bres del Pattronat, posa
ant de
m
manifest la importància
i
a de compliir amb les seeues obligaccions.

Articlle 22. Secrretaria
1. L
La Secretariia complirà
à les funcio
ons que li corresponen
c
n legal i esstatutàriam
ment, i
p
prestarà als membres del
d Patronatt l’assessora
ament i la in
nformació n
necessàries per
p al
d
desenvolupaament de le
es seues fun
ncions, vetla
ant així mateix per la llegalitat forrmal i
m
material dels acords qu
ue adopten eels òrgans de
d govern i representacció de la FG
GUV.
Així mateix,, s’ocuparà de vetlar p
per l’observ
vança dels criteris
c
de bbon govern de la
2. A
F
FGUV.

Articcle 23. Gerrència
1. L
La Gerènciaa és la resp
ponsable dee la direcció
ó executiva i la gestió operativa de la
F
FGUV.
Assistirà a lees reunions del Patronaat amb cap
pacitat per a presentar p
propostes.
2. A
Presentarà al
a Patronat la informacció necessàrria per al co
orrecte exerrcici de les seues
3. P
ccompetènciees i responsabilitats.
S’abstindrà d’intervenir en les delliberacions sobre qualssevol qüestiions en les quals
4. S
p
poguera tenir un in
nterès partiicular, am
mb excepció
ó de les relatives a les
responsabiliitats que té encomanad
des.
Donarà prio
oritat als ob
bjectius de lla FGUV, de
d manera que
q no se ccreuen confflictes
5. D
d
d’interessos.
6. M
Mantindrà una
u relació de
d col·laborració i coop
peració amb la Delegaciió permane
ent.

Ca
apítol qua
art
Funcionam
ment i ad
dopció d’a
acords peel Patrona
at
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Articcle 24. Preeparació de les sesssions
1. E
Els membrres del Patronat
P
rrebran la documen
ntació neceessària
d
desenvolupaament efica
aç de les ses sions, amb l’antelació suficient.
s

pe
er

al

Aquesta info
ormació serrà significattiva, rellevant i compre
ensible.
2. A
Es procurarrà utilitzar les tecnollogies de la
l informacció per a crear canals de
3. E
ccomunicació
ó que contrribuïsquen a una millo
or gestió de
e la documeentació, cen
ntrant
e
i estratègics de la
lees reunionss presencials en la disc ussió sobree els temes essencials
F
FGUV.

Article 25. Desenv
volupament de less sessionss
1. L
Les reunion
ns previstes en els Estaatuts s’ajusttaran a l’ordre del diaa, la prelaciió del
q
qual la deterrminarà la Presidència
P
a, que fixarà
à la data i l’h
hora d’aqueestes.
Qualsevol membre
m
dell Patronat p
podrà prop
posar a la Presidència
P
a la incorpo
oració
2. Q
d
d’algun pun
nt en l’ordrre del dia, amb antelació suficie
ent a la con
nvocatòria de la
reunió. La seeua inclusió
ó serà oblig
gatòria quan
n estiga reco
olzada per, aalmenys, un
n terç
d
dels seus membres
m
i vaja acompaanyada de la
l informacció necessàrria per a la
a seua
cconsideració
ó.
Els membres del Patron
nat que deleeguen el seu
u vot en un
n altre membbre del Patrronat,
3. E
p
per a aquelles reunion
ns a les quaals no pogu
ueren assistir, procuraaran fer-ho
o amb
in
nstruccionss concretes al
a representtant, si les consideren necessàries.
n
Les actes refflectiran am
mb claredat, i de forma inequívoca, els assump
4. L
ptes tractats i els
aacords adop
ptats, have
ent d’especcificar així mateix elss extrems als quals es fa
referència en
n els Estatuts de la FGU
UV. En l’actta podran figurar, a sool·licitud de
e cada
m
membre deel Patronat, el vot con
ntrari o fa
avorable a l’acord adooptat o la seua
aabstenció, aiixí com la ju
ustificació d
del sentit deel vot.

Tíítol cinq
què
R
Relacion
ns de la Fundacció amb donantss

Articcle 26. Reelació am
mb els don
nants
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Sensee perjudici de les oblig
gacions preevistes amb caràcter ge
eneral en ell present Coodi, la
FGU
UV potenciaarà la transsparència en
n relació amb
a
els seu
us donants,, facilitant-llos la
inforrmació que s’arreplega en els precceptes següeents.

Articlee 27. Informació
Si elss donants aiixí ho reque
erisquen, la FGUV els proporciona
p
arà:
nformació precisa i veraç sobre la destinacció dels fon
ns, distingin
nt les quan
ntitats
a. In
aaplicades al
a finançam
ment delss programes de less destinad
des a despeses
aadministratiives i de les dedicades a la captaciió de fons
nformació sobre
s
els req
quisits exig
gits per la Lllei de Mecen
natge
b. In

Article
A
28.. Drets deels donan
nts
1. L
La FGUV reespectarà la
a voluntat dels seus donants,
d
sen
nse modificcar o aplica
ar les
seues aporttacions a una
u
destinaació diferen
nt a allò manifestat
m
per aquellls no
mb la seua autorització
a
ó expressa.
ccomptant am
La FGUV respectarà
r
el
e dret de confidencia
alitat dels seus donan
nts, excepte
e que
2. L
ccompte amb
b la seua autorització
a
ó i deixant fóra de perill el com
mpliment de
d les
o
obligacions legals, en particular les referid
des a la prrevenció deel blanqueiig de
ccapitals o acctivitats il·lícites.
La FGUV do
onarà una resposta
r
a lles demand
des d’inform
mació dels sseus donan
nts. El
3. L
P
Patronat haaurà de conèixer qu
ualsevol reeclamació o queixa que proce
edisca
d
d’aquests.

T
Títol sisè
Equiips de geestió

Articcle 29. Sellecció de personall i definicció de fun
ncions
1. L
La selecció de
d personall es farà d’aacord amb els
e principiss d’igualtat,, mèrit, capacitat
i concurrènccia.
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2. L
La Gerènciaa definirà ells perfils dee les person
nes que com
mponen l’eqquip de gesttió. A
l’’efecte, tind
drà en comp
pte les neceessitats de l’organitzacció, les com
mplementarrietats
d
dels seus integrants,
i
la seua fformació, motivació,
m
experiènciia en el sector
s
fu
undacional i la seua id
dentificació aamb els objjectius de la
a FGUV.
3. E
El personal haurà de complir lees Instrucciions de la Gerència, les quals seran
d
d´obligat com
mpliment.
Així mateix
x, el person
nal haurà d
de complir amb la po
olítica de cconfidenciallitat i
4. A
p
protecció dee dades.

Artticle 30. Igualtat
I
d
d’oportun
nitats i accessibiliitat
1. L
La FGUV assegurarà,
a
des de prrincipis ètiics, la no discriminacció i la igu
ualtat
d
d’oportunitaats del seu personal, aaixí com ell desenvolu
upament dee plans i acccions
fo
ormatives tendents
t
a afavorir
a
la seeua ocupab
bilitat.
La FGUV gaarantirà la seguretat i la salut del seu personal en el deesenvolupa
ament
2. L
d
de la seua activitat, a trravés del co
ompliment de les disposicions viggents en ma
atèria
d
de prevenció
ó de riscos laborals.
l
La FGUV prromourà l’a
accessibilitaat i la supreessió de barreres i l’adaaptació d’eq
quips
3. L
a les necessiitats del seu
u personal.
La FGUV faacilitarà al seu
s personaal els mitjan
ns adequats per a l’acoompliment de
d les
4. L
seues funcio
ons, havent aquests fer un bon ús dels mateix
xos.
La FGUV mantindrà
m
acctualitzada lla descripciió dels llocs de treball d
del seu perssonal.
5. L
A
Aquesta deescripció in
nclourà ells requisitss del lloc,, les respoonsabilitatss, les
d
dependènciees jeràrquiq
ques i funccionals, aix
xí com els sistemes i els paràm
metres
d
d’avaluació de la dedicació.
La FGUV avaluarà periòdicame
p
ent les neecessitats de
d formaciió, establin
nt els
6. L
p
programes necessaris
n
per
p que el sseu persona
al s´actualittze i desenvvolupe les seues
ccompetènciees.

A
Article
31. Principiis ètics dels
d equip
ps de gestiió
Els equips de geestió actuara
an conform
me als princiipis ètics seg
güents:
Respectaran
n la Constitu
ució i la restta de normees que integ
gren l’orden
nament juríd
dic
a. R
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b. L
La seua actu
uació es fon
namentarà en consideeracions objjectives orieentades cap
p a la
im
mparcialitaat i l’interès de la FGUV
V, al margee de qualsev
vol altre facctor que exp
presse
p
posicions peersonals, fam
miliars, clieentelars o qu
ualsevol un
ns altres quee pugen coll·lidir
aamb aquest principi
Ajustaran laa seua actua
ació als prin
ncipis de lleeialtat i bon
na fe amb laa FGUV, elss seus
c. A
ò
òrgans de govern
g
i rep
presentació
ó, superiorss/es, compa
anys/es, su
ubordinats/
/des i
teercers
La seua con
nducta es basarà en el respectte dels dre
ets fonamen
ntals i llibertats
d. L
p
públiques, evitant
e
tota actuació qu
ue puga produir discriminació allguna per raó de
n
naixement, origen raciial o ètnic, gènere, orientació sex
xual, religióó o convicccions,
o
opinió, discaapacitat, ed
dat o qualseevol una altrra condició o circumsttància perso
onal o
racial
No contraurran obligaciions econòm
miques ni intervindran
i
n en operaccions financceres,
e. N
o
obligacions patrimonia
als o negoccis jurídics amb perso
ones o entiitats quan puga
suposar un conflicte
c
d’iinteressos aamb les obliigacions dell seu lloc dee treball
f.

N
No acceptarran cap tracte de favo
or o situaciió que implique privillegi o avan
ntatge
in
njustificat per
p part de tercers
t

Actuaran d’’acord amb
b els princip
pis d’eficàccia, econom
mia, eficiènccia i vigilarran la
g. A
cconsecució de
d l’interès de la FGUV
V i el compliment dels objectius dee l’Entitat
No influiran
n en l’agilitz
zació o la reesolució de tràmits sen
nse causa ju
usta i, en cap
p cas,
h. N
q
quan açò co
omporte un privilegi en
n el seu benefici o en el del seu eentorn fam
miliar i
social immediat, o quan
n suponga u
un menysca
abament dels interessoos de tercerss
i.

C
Compliran amb
a
diligèn
ncia les tasq
ques que els correspong
guen o se’lss encomanen
n

j.

G
Guardaran secret
s
de les matèries classificadees o sobre altres
a
la difu
usió de les quals
eestiga proh
hibida legalment, i m
mantindran la discrecció degudaa sobre aq
quells
aassumptes que
q conegue
en per raó d
del seu lloc de treball, sense que p
puga fer ús de la
in
nformació obtinguda
o
per
p a benefiici propi o de
d tercers

Articcle 32. Priincipis dee conductta dels eq
quips de ggestió
Els equips de geestió actuara
an conform
me als princiipis de cond
ducta següen
ents:
Tractaran am
mb atenció i respecte aals seus/es companys/
/es, superioors i sol·licitants
a. T
d
d’informació
ó o col·labo
oració
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L’acomplim
ment de les tasques
t
corrresponentss al seu llocc de treball es realitza
arà de
b. L
fo
orma diligeent i complint la jornad
da i els hora
aris establertts
Executaran les instru
uccions pro
ofessionals dels seus/
/es superiiors, llevatt que
c. E
cconstituïsca una infraccció manifestta de l’ordenament juríídic
Administrarran els recu
ursos i els bééns de la FG
GUV amb austeritat
a
in
no els utilitz
zaran
d. A
een benefici propi
p
o de persones
p
prròximes. Tin
ndran, a més, el deuree de vetlar per
p la
seua conserv
vació
Es rebutjarà qualsevol regal,
r
favorr o servei en
n condicions avantatjosses que vaja
a més
e. E
eenllà dels ussos habitualls, socials i d
de cortesia
f.

G
Garantiran la
l constànciia i la perm
manència dells documen
nts per a la sseua transm
missió
i lliurament als seus posteriors resp
ponsables

Mantindran
n actualitzad
da la seua fo
ormació i qu
ualificació
g. M
Observaran les normes sobre segu
uretat i salutt laboral
h. O
i.

P
Posaran en coneixeme
ent dels seeus/es superiors o dels òrgans competentts les
p
propostes que
q
conside
eren adequaades per a millorar el
e desenvollupament de
d les
seues funcio
ons

T
Títol settè
Boness pràctiq
ques adm
ministra
atives

Articcle 33. Geestió delss equipam
ments
El llo
oc físic on la FGUV desplega
d
le s seues acttivitats, oferrint-les a laa societat, és
é un
elem
ment estructtural de gran
g
imporrtància, peer la qual cosa ha d
de reunir unes
caraccterístiques físiques, esspacials i teecnològiquees adequad
des als objec
ectius perseguits,
asseg
gurant-se laa seua idone
eïtat i bon fu
uncionamen
nt d’aquest.

Article
A
34.. Protecciió de dad
des
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Totess les unitatss de gestió de la FGUV
V que proceedisquen a recaptar,
r
reegistrar i utiilitzar
dadees personalss hauran de
e complir am
mb els man
ndats contin
nguts en la legislació vigent
v
de protecció de dades de caràcter
c
perrsonal, espeecialment quant
q
a la ccreació de fitxers
matitzats, al
a tractamen
nt de la info
ormació continguda en
n ells, a la seua circulació i
autom
confiidencialitat..

Articcle 35. Con
nvenis dee col·labo
oració
La FG
GUV manttindrà un re
egistre amb
b els conven
nis de col·la
aboració siggnats amb altres
entitaats.

Article 336. Transsparència
La FG
GUV actuaarà de forma transpareent en les seeues relacio
ons amb terrcers, en benefici
dels seus interesssos i del bé
é comú, sen
nse altres lím
mits que elss impostos p
pel respecte
e dels
onamentalss.
dretss i les lleis fo

Articlee 37. Sugggerimentss i reclam
macions
1. L
La FGUV garantirà la
l posada a disposicció d’aquellls/es interressats/des, per
q
qualsevol deels canals d’atenció, d’u
un sistema de suggerim
ments i recllamacions.
Els criteris de qualitatt que han d
de regir en
n les contesstacions alss suggerime
ents i
2. E
reclamacion
ns seran:
aa. Personallització de la
l resposta, evitant carttes tipus
b
b. Respostaa ajustada a allò planteejat en el sug
ggeriment o reclamacióó
cc. Anàlisi i aclarimentt dels fets
d
d. Contestaació ràpida

Tí
Títol vuittè
Accepta
ació, com
mplimen
nt i verifficació del
d Codii de Bon
Govern
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A
Article
38
8. Accepttació i com
mpliment del Cod
di
1. E
El present Codi
C
és apliccable, en elss termes en
n ell expresssats, als òrggans de gov
vern i
representaciió i persona
al de la FGU
UV, que actu
uaran d’acord amb el sseu contingu
ut.
La FGUV diifondrà el present Codi publicant-llo en la seua
a pàgina weeb.
2. L

A
Article
39
9. Seguim
ment i con
ntrol de l’’aplicació
ó
El seeguiment i el controll de l’apliccació del present
p
Cod
di serà com
mpetència del/la
d
Vicep
president/aa Executiu
u/va que vetlarà peer la seua
a difusió, coneixeme
ent i
interrpretació, reealitzant less recomanaacions i les propostes que
q foren n
necessàries per a
manttenir-ho acttualitzat i millorar
m
el seeu contingu
ut.

Article 40.
4 Desen
nvolupam
ment i modificació
ó
1. E
El Patronat de la FGU
UV, i mitjaançant acord adoptatt per la ma
majoria dels seus
m
membres, prresents o re
epresentats, podrà mod
dificar el pre
esent Codi.
El Patronat assumeix el
e comprom
mís de prom
moure l’acttualització d
del presentt Codi
2. E
aamb la finaalitat d’assegurar la seua adequ
uació a la normativaa vigent a cada
m
moment, a les necessita
ats de la FG
GUV i al sisttema de gov
vern de l’en
ntitat funda
adora,
aaçò és, la Un
niversitat de
e València.

Articlle 41. Vullneració o incompliment
1. Q
Qualsevol vulneració
v
o incomplim
ment del prresent Codi haurà de seer comunicada a
laa Gerència de la FGU
UV, que vaalorarà el procedimen
p
nt que ha d
de donar-se
e a la
in
nformació rebuda.
r
Se garantiràà la confide
encialitat d
d’aquesta in
nformació, així com laa identitat de la
2. S
p
persona quee la facilite.

Articcle 42. Vig
gència
El prresent Codi va ser aprrovat pel P
Patronat de la FGUV en
e la seua rreunió de 18
1 de
desem
mbre de 20014, i actua
alitzat en laa seua reun
nió de 26 de
e març de 22019, entra
ant en
vigorr l’endemà i estant vigent en tant no s’aprovee la seua mo
odificació.
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